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 َحر٪.حٿڄـڀي حٿ
 ِغٕذ اٌّذ١١ٔٓ سظٟ اهلل ػُٕٙ أظّؼ١ٓ. أٚي

 تم١ح ؼذ٠س عًٙ تٓ أتٟ ؼصّح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.
رٔڂ حهلل حٿَكڄن حٿَكْڂ.، حٿلڄي هلل ٍد حٿ٬خٿڄْن ًحٿٔٚځ ٫ڀَ ْٓينخ ڃلڄي ْٓي  

 حٿڄَٓڀْن ٫ًڀَ آٿو ًأٛلخرو أؿڄ٬ْن.
ن ٓڀْڂ ٫ن نخٳ٪ رن ؿزَْ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل رن أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن ٛٴٌحڅ ر -

 ٓيپ رن أرِ كؼڄش ّزڀٮ رو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
ًٷخٽ ٓٴْخڅ ڃَس أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح ٛڀَ أكيٻڂ اٿَ ٓظَس ٳڀْيڅ -

ڃنيخ ڃخ ٿڂ ّٸ٤٪ حٿ٤ْ٘خڅ ٫ڀْو ٛٚطو ٷخٽ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ّلَْ رن ٬ْٓي ٓڄ٪ رَْ٘ رن 
رن كخٍػش ّوزَ ٫ن ٓيپ رن أرِ كؼڄش كيّغ خٍػش ٷخٽ ٓٴْخڅ ىٌح ّٔخٍ ڃٌٿَ رنِ ك

ًًؿي ٫زي حهلل رن ٓيپ ڃن حٕنٜخٍ ٷظْٚ ٳِ ٷڀْذ ڃن ٷڀذ هْزَ ٳـخء ٫ڄخه ًأهٌه اٿَ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهٌه ٫زي حٿَكڄن رن ٓيپ ٫ًڄخه كٌّٜش ًڃلْٜش 

ًٓڀڂ ٳٸخٽ حٿټزَ حٿټزَ ٳظټڀڂ أكي ٳٌىذ ٫زي حٿَكڄن ّظټڀڂ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
٫ڄْو أڃخ كٌّٜش ًأڃخ ڃلْٜش ٷخٽ ٓٴْخڅ نْٔض أّيڄخ حٿټزَْ ڃنيڄخ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انخ ًؿينخ ٫زي حهلل ٷظْٚ ٳِ ٷڀْذ ڃن ٷڀذ هْزَ ػڂ ًٻَ ّيٌى ًَٗىڂ 

خ ٿڂ نَ ٷخٽ ٫ًيحًطيڂ ٷخٽ ٿْٸٔڂ ڃنټڂ هڄٌٔڅ أڅ ّيٌى ٷظڀظو ٷخٿٌح ٻْٲ نٸٔڂ ٫ڀَ ڃ
ٳظزَثټڂ ّيٌى روڄْٔن ّلڀٴٌڅ أنيڂ ٿڂ ّٸظڀٌه ٷخٿٌح ٻْٲ نََٟ ربّڄخنيڂ ًىڂ ڃَ٘ٻٌڅ 
ٷخٽ ٳٌىحه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٫نيه ٳَٻ٠ظنِ رټَس ڃنو ٷْپ ٿٔٴْخڅ ٳِ 

 ًطٔظلٸٌڅ ىځ ٛخكزټڂ ٷخٽ ىٌ ًح.ليّغ حٿ
رن ٬ْٓي ٫ن رَْ٘ رن ّٔخٍ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ّلَْ  - 

 ٓيپ رن أرِ كؼڄش ٷخٽ9
نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن رْ٪ حٿظڄَ رخٿظڄَ ًٍهٚ ٳِ حٿ٬َحّخ أڅ ط٘ظٍَ  

روَٛيخ ّؤٻڀيخ أىڀيخ ٣ٍزخ ٷخٽ ٓٴْخڅ ٷخٽ ٿِ ّلَْ رن ٬ْٓي ًڃخ ٫ڀڂ أىپ ڃټش رخٿ٬َحّخ 
 ٷڀض أهزَىڂ ٤٫خء ٓڄ٬و ڃن ؿخرَ.

نِ أرِ كيػنخ هزْذ رن ٫زي حٿَكڄن رن ڃ٬ٌٔى رن نْخٍ ٫ن ٓيپ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػ 
 أرِ كؼڄش ٷخٽ9

أطخنخ ًنلن ٳِ ڃٔـينخ ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح هَٛظڂ ٳوًٌح -
 ًى٫ٌح ى٫ٌح حٿؼڀغ ٳبڅ ٿڂ طي٫ٌح أً طـيًح ٬ٗزش حٿ٘خٹ حٿؼڀغ ٳخٿَر٪.

٬ْي كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ أهزَنِ هزْذ رن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٓ - 
 حٿَكڄن ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ڃ٬ٌٔى رن نْخٍ ٷخٽ9

أطخنخ ٓيپ رن أرِ كؼڄش ٳِ ڃٔـينخ ٳٸخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح هَٛظڂ -
 ٳوًٌح ًى٫ٌح ى٫ٌح حٿؼڀغ ٳبڅ ٿڂ طـيًح أً طي٫ٌح ٳخٿَر٪.
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خڅ ٫ن ٫زي حٿٸيًّ رن رټَ حرن هنْْ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْ - 
أهزَنخ كـخؽ ٫ن ٫ڄًَ رن ٬ْٗذ ٫ن أرْو ٫ن ٫زي حهلل حرن ٫ڄًَ ًحٿلـخؽ ٫ن ڃلڄي 

 رن ٓڀْڄخڅ رن أرِ كؼڄش ٫ن ٫ڄو ٓيپ حرن أرِ كؼڄش ٷخٽ9
ٻخنض كزْزش حرنش ٓيپ طلض ػخرض رن ٷْْ رن ٗڄخّ حٕنٜخٍُ ٳټَىظو ًٻخڅ ٍؿٚ -

َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ ٍٕحه ٳڀٌٙ ڃوخٳش ىڃْڄخ ٳـخءص اٿَ حٿنزِ ٛڀ
حهلل ٫ِ ًؿپ ٿزِٷض ٳِ ًؿيو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطَىّن ٫ڀْو كيّٸظو 
حٿظِ أٛيٷٺ ٷخٿض ن٬ڂ ٳؤٍٓپ اٿْو ٳَىص ٫ڀْو كيّٸظو ًٳَٵ رْنيڄخ ٷخٽ ٳټخڅ ًٿٺ أًٽ 

 هڀ٪ ٻخڅ ٳِ حٗٓٚځ.
ِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ كيػنِ رَْ٘ رن ّٔخٍ كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

 ٫ن ٓيپ رن أرِ كؼڄش ٷخٽ
هَؽ ٫زي حهلل رن ٓيپ أهٌ رنِ كخٍػش ٬ّنِ ٳِ نٴَ ڃن رنِ كخٍػش اٿَ هْزَ ّڄظخًٍڅ -

ڃنيخ طڄَح ٷخٽ ٳ٬يٍ ٫ڀَ ٫زي حهلل رن ٓيپ ٳټَٔص ٫نٸو ػڂ ٣َف ٳِ ڃنيَ ڃن ڃنخىَ 
ٳخٿظڄٌٔه كظَ ًؿيًه ٳْٰزٌه ٷخٽ ػڂ ٷيڃٌح ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٫ٌْڅ هْزَ ًٳٸيه أٛلخرو 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤٷزپ أهٌه ٫زي حٿَكڄن رن ٓيپ ًحرنخ ٫ڄو كٌّٜش ًڃلْٜش ًىڄخ 
ٻخنخ أٓن ڃن ٫زي حٿَكڄن ًٻخڅ ٫زي حٿَكڄن اًح أٷيځ حٿٸٌځ ًٛخكذ حٿيځ ٳظٸيځ ٿٌٿٺ ٳټڀڂ 

ش ًڃلْٜش ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷزپ حرنِ ٫ڄو كٌّٜ
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿټزَ حٿټزَ ٳخٓظؤهَ ٫زي حٿَكڄن ًطټڀڂ كٌّٜش ػڂ طټڀڂ ڃلْٜش ػڂ 
طټڀڂ ٫زي حٿَكڄن ٳٸخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٫يٍ ٫ڀَ ٛخكزنخ ٳٸظپ ًٿْْ روْزَ ٫يً اٙ ّيٌى 

ْن ّڄْنخ ػڂ ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٔڄٌڅ ٷخطڀټڂ ػڂ طلڀٴٌڅ ٫ڀْو هڄٔ
طٔڀڄو ٷخٽ ٳٸخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ٻنخ ٿنلڀٲ ٫ڀَ ڃخ ٿڂ ن٘يي ٷخٽ ٳْلڀٴٌڅ ٿټڂ هڄْٔن 
ّڄْنخ ًّزَإڅ ڃن ىځ ٛخكزټڂ ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ٻنخ ٿنٸزپ أّڄخڅ ّيٌى ڃخ ىڂ ٳْو ڃن 
حٿټٴَ أ٨٫ڂ ڃن أڅ ّلڀٴٌح ٫ڀَ اػڂ ٷخٽ ٳٌىحه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٫نيه 

 ش نخٷش ٷخٽ ّٸٌٽ ٓيپ ٳٌحهلل ڃخ أنَٔ رټَس ڃنيخ كڄَحء ٍٻ٠ظنِ ًأنخ أكٌُىخ.ڃخث
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن اىٍّْ حٿ٘خٳ٬ِ. 
ٷخٽ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن حرن أرِ ٿْڀَ ٫زي حهلل رن ٫زي حٿَكڄن رن ٓيپ رن أرِ كؼڄش أڅ -

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ  ٓيپ رن أرِ كؼڄش أهزَه ًٍؿخٽ ڃن ٻزَحء ٷٌڃو أڅ ٌٍٓٽ
ٿلٌّٜش ًڃلْٜش ٫ًزي حٿَكڄن أطلڀٴٌڅ ًطٔظلٸٌڅ ىځ ٛخكزټڂ ٷخٿٌح ٷخٽ ٳظلڀٲ ّيٌى 

 ٷخٿٌح ٿْْ رڄٔڀڄْن ٳٌىحه حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٫نيه.
 ؼذ٠س ػثذ اهلل تٓ اٌضت١ش تٓ اٌؼٛاَ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.

رن ارَحىْڂ كيػنخ ٬ْٓي رن ِّّي ٬ّنِ أرخ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ - 
 ڃٔڀڄش ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن أْٓي ٷخٽ9

ٓڄ٬ض ٍؿٚ ٷخٽ ٙرن حٿِرَْ أٳظنخ ٳِ نزٌْ حٿـَ ٳٸخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
 ًٓڀڂ ّنيَ ٫نو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٸيًّ رن رټَ رن هنْْ ٷخٽ9 - 
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٫خڃَ رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٫ن أرْو ٷخٽ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل أنزؤنخ كـخؽ ٫ن -
٫ڀْو ًٓڀڂ حٳظظق حٿٜٚس ٳَٳ٪ ّيّو كظَ ؿخًُ ريڄخ أًنْو ٷخٽ ٷَة ٫ڀَ ٓٴْخڅ ًأنخ ٗخىي 
ٓڄ٬ض حرن ٫ـٚڅ ًُّخى رن ٬ٓي ٫ن ٫خڃَ رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٫ن أرْو ٷخٽ ٍأّض 

 ن حٿِرَْ.حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىټٌح ٫ًٸي حر
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن حرن ٫ـٚڅ ٷخٽ9 - 
كيػنِ ٫خڃَ رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٫ن أرْو ٷخٽ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح -

ؿڀْ ٳِ حٿظ٘يي ًٟ٪ ّيه حٿْڄنَ ٫ڀَ ٳوٌه حٿْڄنَ ًّيه حٿٍَْٔ ٫ڀَ ٳوٌه حٿٍَْٔ 
ٍََطو.ًأٗخٍ رخٿٔزخرش ًٿڂ ّـخًُ  َُُه اٗخ  ن٨

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ9 - 
كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٫ن أرِ حٿزوظَُ ٫ن أرِ ٫زْيس ٫ن ٫زي حهلل رن -

حٿِرَْ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٍؿٚ كڀٲ رخهلل حٿٌُ ٙ اٿو اٙ ىٌ ٻخًرخ ٳٰٴَ 
 ٌكْي.حهلل ٿو ٷخٽ ٬ٗزش ڃن ٷزپ حٿظ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ9 - 
كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ڃـخىي ٫ن ٌّٓٲ ٫ن حرن حٿِرَْ أڅ -

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿَؿپ أنض أٻزَ ًٿي أرْٺ ٳلؾ ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٬ّٸٌد رن ارَحىْڂ ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن حرن آلٶ  - 

 يػنِ أرِ آلٶ رن ّٔخٍ ٷخٽ9ٷخٽ ك
انخ ٿزڄټش اً هَؽ ٫ڀْنخ ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٳنيَ ٫ن حٿظڄظ٪ رخٿ٬ڄَس اٿَ حٿلؾ ًأنټَ أڅ -

ّټٌڅ حٿنخّ ٛن٬ٌح ًٿٺ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳزڀٮ ًٿٺ ٫زي حهلل رن ٫زخّ 
ؤٿيخ ٳبڅ ٿڂ ّټن ٳٸخٽ ًڃخ ٫ڀڂ حرن حٿِرَْ ريٌح ٳڀَْؿ٪ اٿَ أڃو أٓڄخء رنض أرِ رټَ ٳڀْٔ

حٿِرَْ ٷي ٍؿ٪ اٿْيخ كٚٙ ًكڀض ٳزڀٮ ًٿٺ أٓڄخء ٳٸخٿض ّٰٴَ حهلل ٙرن ٫زخّ ًحهلل ٿٸي 
 أٳلٖ ٷي ًحهلل ٛيٵ حرن ٫زخّ ٿٸي كڀٌح ًأكڀڀنخ ًأٛخرٌح حٿنٔخء.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ هڀٲ رن حٿٌٿْي ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿڄزخٍٹ ٷخٽ9 
ن ػخرض أڅ ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٻخنض رْنو ًرْن أهْو ٫ڄًَ رن حٿِرَْ كيػنِ ڃ٬ٜذ ر-

هٌٜڃش ٳيهپ ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٫ڀَ ٬ْٓي رن حٿ٬خٙ ٫ًڄًَ رن حٿِرَْ ڃ٬و ٫ڀَ 
حٿََّٔ ٳٸخٽ ٬ْٓي ٿ٬زي حهلل رن حٿِرَْ ىينخ ٳٸخٽ ٙ ٷ٠خء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 أڅ حٿوٜڄْن ّٸ٬يحڅ رْن ّيُ حٿلټڂ.أً ٓنش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن نڄَْ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٬ّنِ حرن ٫ًَس رن  - 

 حٿِرَْ ٷخٽ9
ٻخڅ ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ّٸٌٽ ٳِ ىرَ ٻپ ٛٚس كْن ّٔڀڂ ٙ اٿو اٙ حهلل ًكيه ٙ َّٗٺ -

ٌٽ ًٙ ٷٌس اٙ رخهلل ٙ اٿو اٙ حهلل ًٙ ٿو ٿو حٿڄڀٺ ًٿو حٿلڄي ًىٌ ٫ڀَ ٻپ ِٗء ٷيَّ ٙ ك
ن٬زي اٙ اّخه ًٿو حٿن٬ڄش ًٿو حٿٴ٠پ ًٿو حٿؼنخء حٿلٔن ٙ اٿو اٙ حهلل ڃوڀْٜن ٿو حٿيّن ًٿٌ 

 ٻَه حٿټخٳًَڅ ٷخٽ ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيڀپ رين ىرَ ٻپ ٛٚس.
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خٳ٪ ٬ّنِ حرن ٫ڄَ ٫ن حرن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى كيػنخ ن - 
ڃڀْټش ٳٸخٽ حرن حٿِرَْ ٳڄخ ٻخڅ ٫ڄَ ّٔڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ي ىٌه حّٓش كظَ 

 ّٔظٴيڄو ٬ّنِ ٷٌٿو ط٬خٿَ ٙ طَٳ٬ٌح أٌٛحطټڂ ٳٌٵ ٌٛص حٿنزِ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ڄَ رن ٓڀْڄخڅ حٿَٷَ ٷخٽ كيػنخ حٿلـخؽ ٫ن ٳَحص  - 

  ًىٌ ٳَحص حٿٸِحُ ٫ن ٬ْٓي رن ؿزَْ ٷخٽ9رن ٫زي حهلل
ٻنض ؿخٿٔخ ٫ني ٫زي حهلل رن ٫ظزش حرن ڃ٬ٌٔى ًٻخڅ حرن حٿِرَْ ؿ٬ڀو ٫ڀَ حٿٸ٠خء اً -

ؿخءه ٻظخد حرن حٿِرَْ ٓٚځ ٫ڀْٺ أڃخ ر٬ي ٳبنٺ ٻظزض طٔؤٿنِ ٫ن حٿـيً أڅ ٌٍٓٽ حهلل 
ِ ٫ِ ًؿپ ٙطوٌص ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿٌ ٻنض ڃظوٌح ڃن ىٌه حٕڃش هڀْٚ ىًڅ ٍر

حرن أرِ ٷلخٳش ًٿټنو أهِ ٳِ حٿيّن ًٛخكزِ ٳِ حٿٰخٍ ؿ٬پ حٿـي ًأرخ ًأكٶ ڃخ أهٌنخه 
 ٷٌٽ أرِ رټَ حٿٜيّٶ ٍِٟ حهلل ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٬ّٸٌد رن ارَحىْڂ ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ  - 
 ٷخٽ كيػنِ ًىذ رن ٻْٔخڅ ڃٌٿَ حرن حٿِرَْ ٷخٽ9

ض ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٳِ ٌّځ حٿ٬ْي ّٸٌٽ كْن ٛڀَ ٷزپ حٿو٤زش ػڂ ٷخځ ّو٤ذ حٿنخّ ٓڄ٬-
 ّخ أّيخ حٿنخّ ٻٚ ٓنش حهلل ًٓنش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش حٿوِح٫ِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ  - 
 حهلل رن حٿِرَْ ٷخٽ9حٿڄٌحٿِ ٷخٽ أهزَنِ نخٳ٪ رن ػخرض ٫ن ٫زي 

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٛڀَ حٿ٬٘خء ٍٻ٪ أٍر٪ ٍٻ٬خص ًأًطَ رٔـيس -
 ػڂ نخځ كظَ ّٜڀِ ر٬ي ٛٚطو رخٿڀْپ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ى٘خځ ٷخٽ9 - 
ٷخٽ ٙ ّلَځ ڃن أهزَنِ أرِ ٫ن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 حٿَٟخ٩ حٿڄٜش ًحٿڄٜظخڅ ٷخٽ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫خٍځ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿڄزخٍٹ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ٜذ  - 

 رن ػخرض ٷخٽ كيػنخ ٫خڃَ رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٫ن أرْو ٷخٽ9
خء حرنش ٷيڃض ٷزْڀش حرنش ٫زي حٿ٬ٍِ رن ٫زي أ٬ٓي ڃن رنِ ڃخٿٺ رن كٔپ ٫ڀَ حرنظيخ أٓڄ-

أرِ رټَ رييحّخ ٟزخد ًأٷ٢ ًٓڄن ًىِ ڃَ٘ٻش ٳؤرض أٓڄخء أڅ طٸزپ ىيّظيخ ًطيهڀيخ 
رْظيخ ٳٔؤٿض ٫خث٘ش حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ }ٙ ّنيخٻڂ حهلل ٫ن 

 حٿٌّن ٿڂ ّٸخطڀٌٻڂ ٳِ حٿيّن{ اٿَ آهَ حّٓش ٳؤڃَىخ أڅ طٸزپ ىيّظيخ ًأڅ طيهڀيخ رْظيخ ٷخٽ9
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن حرن ؿَّق ٫ن حرن أرِ ڃڀْټش ٫ن  كيػنخ - 

حرن حٿِرَْ ٷخٽ اڅ حٿٌُ ٷخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٌ ٻنض ڃظوٌح هڀْٚ ٌٍٓ 
 حهلل ٫ِ ًؿپ كظَ أٿٸخه ٙطوٌص أرخ رټَ ؿ٬پ حٿـي أرخ ٷخٽ

كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن ى٘خځ رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ9 كيػنخ - 
 ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿټپ نزِ كٌحٍُ ًكٌحٍُ حٿِرَْ ًحرن ٫ڄظِ ٷخٽ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ًًٻْ٪ ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس ڃَٓپ ٷخٽ9 كيػنخ  - 

ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ُّي ڃَٓپ ٿْْ ٳْو حرن ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن كَد 
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حٿِرَْ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ ٷخٽ كيػنخ ٿْغ رن ٬ٓي ٷخٽ 
 ًكيػنِ حرن ٗيخد ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٷخٽ9

 هخٛڂ ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ حٿِرَْ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ َٗحؽ حٿلَس-
حٿظِ ّٔٸٌڅ ريخ حٿنوپ ٳٸخٽ حٕنٜخٍُ ٿڀِرَْ َٓف حٿڄخء ٳؤرَ ٳټڀڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٓٶ ّخ ُرَْ ػڂ أٍٓپ اٿَ ؿخٍٹ ٳ٠ٰذ 
حٕنٜخٍُ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أڅ ٻخڅ حرن ٫ڄظٺ ٳظڀٌڅ ًؿيو ػڂ ٷخٽ اكزْ حٿڄخء كظَ 

ِرَْ ًحهلل انِ ٕكٔذ ىٌه حّٓش نِٿض ٳِ ًٿٺ ٳٚ ًٍرٺ ٙ ّئڃنٌڅ ّزڀٮ اٿَ حٿـيٍ ٷخٽ حٿ
 كظَ ّلټڄٌٹ ٳْڄخ ٗـَ رْنيڂ اٿَ ٷٌٿو ًّٔڀڄٌح طٔڀْڄخ ٷخٽ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٷخٽ كيػنخ كزْذ  - 
 حٿڄ٬ڀڂ ٫ن ٤٫خء ٫ن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٷخٽ9

ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚس ٳِ ڃٔـيُ ىٌح أٳ٠پ ڃن أٿٲ ٛٚس ٳِ ڃخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛ-
ٌٓحه ڃن حٿڄٔخؿي اٙ حٿڄٔـي حٿلَحځ ًٛٚس ٳِ حٿڄٔـي حٿلَحځ أٳ٠پ ڃن ڃخثش ٛٚس ٳِ 

 ىٌح ٷخٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ُّي ٷخٽ ٫ٴخڅ ٳِ  - 

 ٌنْ ٫ن ػخرض ٷخٽ9كيّؼو كيػنخ ػخرض حٿزنخنِ ًٷخٽ ّ
ٓڄ٬ض حرن حٿِرَْ ٷخٽ ٫ٴخڅ ّو٤زنخ ًٷخٽ ٌّنْ ًىٌ ّو٤ذ ّٸٌٽ ٷخٽ ڃلڄي ٛڀَ حهلل -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٿزْ حٿلََّ ٳِ حٿينْخ ٿڂ ّڀزٔو ٳِ حٓهَس ٷخٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٌٕٓى رن ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ آَحثْپ ٷخٽ كيػنخ ػٌَّ  - 

 ٷخٽ9
ٽ ىٌح ٌّځ ٫خٌٍٗحء ٳٌٜڃٌه ٳبنو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓڄ٬ض حرن حٿِرَْ ّٸٌ-

 ٷخٽ ٌٛڃٌه ٷخٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن حرن ؿَّق ٫ن أرِ ڃڀْټش ٫ن حرن  - 

 حٿِرَْ ٷخٽ9
اڅ حٿٌُ ٷخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٌ ٻنض ڃظوٌح هڀْٚ ٌٍٓ حهلل كظَ أٿٸخه -

 خ رټَ ؿ٬پ حٿـي أرخ ٷخٽٙطوٌص أر
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ىخٗڂ ٫ن أرْو ٫ن حرن حٿِرَْ ٷخٽ9 - 
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طلَځ حٿڄٜش ًحٿڄٜظخڅ ٷخٽ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ كـخؽ رن أرِ ٫ؼڄخڅ كيػنخ أرٌ حٿِرَْ  - 

 ٷخٽ9
زي حهلل رن حٿِرَْ ّليع ٫ڀَ ىٌح حٿڄنزَ ًىٌ ّٸٌٽ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٓڄ٬ض ٫-

٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٓڀڂ ٳِ ىرَحٿٜٚس أً حٿٜڀٌحص ّٸٌٽ ٙ اٿو اٙ حهلل ًكيه ٙ َّٗٺ ٿو ٿو 
حٿڄڀٺ ًٿو حٿلڄي ًىٌ ٫ڀَ ٻپ ِٗء ٷيَّ ٙ كٌٽ ًٙ ٷٌس اٙ رخهلل ًٙ ن٬زي اٙ اّخه أىپ 

 حٿلٔن ٙ اٿو اٙ حهلل ڃوڀْٜن ٿو حٿيّن ًٿٌ ٻَه حٿټخٳًَڅ. حٿن٬ڄش ًحٿٴ٠پ ًحٿؼنخء
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ ٷخٽ9 
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أنزؤنخ أٌّد ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ڃڀْټش ٫ن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ أڅ ٫ڀْخ ًٻَ حرنش أرِ ؿيپ -
ّنِ ڃخ أًحىخ ًّنٜزنِ ڃخ ٳزڀٮ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ انيخ ٳخ٣ڄش ر٬٠ش ڃنِ ّئً

 أنٜزيخ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀڄش رن ٻيْپ ٷخٽ9 - 
 ٓڄ٬ض أرخ حٿلټڂ ٷخٽ ٓؤٿض ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٫ن حٿـَ ًحٿيرخء .-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ؿََّ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ڃـخىي ٫ن ٌّٓٲ رن حٿِرَْ  - 

 هلل رن حٿِرَْ ٷخٽ٫9ن ٫زي ح
ؿخء ٍؿپ ڃن هؼ٬ڂ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ اڅ أرِ أىٍٻو حٗٓٚځ ًىٌ -

ْٗن ٻزَْ ٙ ّٔظ٤ْ٪ ٍٻٌد حٿَكپ ًحٿلؾ ڃټظٌد ٫ڀْو أٳؤكؾ ٫نو ٷخٽ أنض أٻزَ ًٿيه 
ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ أٍأّض ٿٌ ٻخڅ ٫ڀَ أرْٺ ىّن ٳٸ٠ْظو ٫نو أٻخڅ ًٿٺ ّـِة ٫نو ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ 

 ـؾ ٫نو.ٳخك
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٫ن أٌّد ٫ن  - 

 ٫زي حهلل حرن حٿِرَْ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷض ٕىپ نـي ٷَنخ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ9 - 
ش ٻخنض ٿو ؿخٍّش ًٻخڅ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ڃـخىي ٫ن حرن حٿِرَْ أڅ ُڃ٬-

ّز٤نيخ ًٻخنٌح ّظيڄٌنيخ ٳٌٿيص ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٌٔىس أڃخ حٿڄَْحع ٳڀو 
 ًأڃخ أنض ٳخكظـزِ ڃنو ّخ ٌٓىس ٳبنو ٿْْ ٿٺ رؤم.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ٫ْْنش ٫ن آڄخ٫ْپ رن أرِ هخٿي  - 
 ٫ن حٿ٬٘زِ ٷخٽ9

ي حهلل رن حٿِرَْ ًىٌ ڃٔظني اٿَ حٿټ٬زش ًىٌ ّٸٌٽ ًٍد ىٌه حٿټ٬زش ٿٸي ٿ٬ن ٓڄ٬ض ٫ز-
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٚنخ ًڃخ ًٿي ڃن ٛڀزو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن ى٘خځ رن  - 
 ٫ًَس ٫ن أرْو ٷخٽ9

ؿ٬ٴَ أطٌٻَ ٌّځ حٓظٸزڀنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٫زي حهلل حرن حٿِرَْ ٿ٬زي حهلل رن -
 ٳلڄڀنِ ًطَٻٺ ًٻخڅ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔظٸزپ رخٿٜزْخڅ اًح ؿخء ڃن ٓٴَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخًٍڅ رن ڃ٬ًَٱ ٷخٽ ٫زي حهلل ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن  - 
 ىخًٍڅ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن ًىذ ٷخٽ9

حٿٸَِٗ ٫ن ٫خڃَ رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٫ن أرْو أڅ حٿنزِ  كيػنِ ٫زي حهلل رن حٌٕٓى-
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أ٫ڀنٌح حٿنټخف.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حرن ڃٔڀڄش أنو ٓڄ٪  - 
 ٫زي حهلل رن أْٓي ٷخٽ9

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  ٓڄ٬ض حرن حٿِرَْ ًٓؤٿو ٍؿپ ٫ن نزٌْ حٿـَ ٳٸخٽ نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ-
 ٫ن نزٌْ حٿـَ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ آَحثْپ ٫ن ػٌَّ ٷخٽ9 
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ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ًىٌ ٫ڀَ حٿڄنزَ ّٸٌٽ ىٌح ٌّځ ٫خٌٍٗحء ٳٌٜڃٌه ٳبڅ ٌٍٓٽ -
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَ رٌٜڃو.

نخ نخٳ٪ رن ٫ڄَ حٿـڄلِ ٫ن حرن أرِ ڃڀْټش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػ - 
 ٷخٽ9

ٻخى حٿوَْحڅ أڅ ّيڀټخ أرٌ رټَ ٫ًڄَ ٿڄخ ٷيځ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٳي رنِ -
طڄْڂ أٗخٍ أكيىڄخ رخٕٷ٩َ رن كخرْ حٿلن٨ڀِ أهِ رنِ ڃـخٗ٪ ًأٗخٍ حٓهَ رَْٰه ٷخٽ 

طٴ٬ض أٌٛحطيڄخ ٫ني حٿنزِ أرٌ رټَ ٿ٬ڄَ انڄخ أٍىص هٚٳِ ٳٸخٽ ٫ڄَ ڃخ أٍىص هٚٳٺ ٳخٍ
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳنِٿض ّخ أّيخ حٿٌّن آڃنٌح ٙ طَٳ٬ٌح أٌٛحطټڂ ٳٌٵ ٌٛص حٿنزِ اٿَ 
ٷٌٿو ٨٫ْڂ ٷخٽ حرن أرِ ڃڀْټش ٷخٽ حرن حٿِرَْ ٳټخڅ ٫ڄَ ر٬ي ًٿٺ ًٿڂ ٌّٻَ ًٿٺ ٫ن أرْو 

٬و كظَ ٬ّنِ أرخ رټَ اًح كيع حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كيّؼو ٻؤهِ حٿَٔحٍ ٿڂ ّٔڄ
 ّٔظٴيڄو.
 ل١ظ تٓ أتٟ غشصج سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن ؿخڃ٪ رن أرِ ٍحٗي ٫ًخٛڂ  - 
 ٫ن أرِ ًحثپ ٫ن ٷْْ رن أرِ ٯَُس ٷخٽ9

ٻنخ نٔڄِ حٿٔڄخَٓس ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤطخنخ رخٿزٸْ٪ ٳٸخٽ ّخ -
حٿظـخٍ ٳٔڄخنخ رخٓڂ أكٔن ڃن حٓڄنخ أڅ حٿزْ٪ ّل٠َه حٿلڀٲ ًحٿټٌد ٳٌ٘رٌه ڃ٬َ٘ 

 رخٿٜيٷش ٷخٽ9
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ًحثپ ٫ن ٷْْ رن  - 

 أرِ ٯَُس ٷخٽ9
ٻنخ نزظخ٩ حًٕٓخٵ رخٿڄيّنش ًٻنخ نٔڄَ حٿٔڄخَٓس ٷخٽ ٳؤطخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
ٓڀڂ ٳٔڄخنخ رخٓڂ ىٌ أكٔن ڃڄخ ٻنخ نٔڄِ رو أنٴٔنخ ٳٸخٽ ّخ ڃ٬َ٘ حٿظـخٍ اڅ ىٌح حٿزْ٪ ً

 ّل٠َه حٿڀٌٰ ًحٿلڀٲ ٳٌ٘رٌه رخٿٜيٷش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃَْٰس ٫ن أرِ  - 

 ًحثپ ٫ن ٷْْ رن أرِ ٯَُس ٷخٽ9
ڂ ًنلن ٳِ حٿٌٔٵ ٳٸخٽ اڅ ىٌه حٿٌٔٵ ّوخٿ٤يخ حٿڀٌٰ أطخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ-

 ًكڀٲ ٳٌ٘رٌىخ رٜيٷش ٷخٽ9
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ كزْذ رن أرِ ػخرض أهزَنِ  - 

 ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ًحثپ ّليع ٫ن ٷْْ رن أرِ ٯَُس ٷخٽ9
نٔڄَ حٿٔڄخَٓس ٳٸخٽ ّخ  هَؽ اٿْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًنلن نزْ٪ حٿَٷْٶ-

 ڃ٬َ٘ حٿظـخٍ اڅ ر٬ْټڂ ىٌح ّوخٿ٤و ٿٌٰ ًكڀٲ ٳٌ٘رٌه رٜيٷش أً رِ٘ء ڃن ٛيٷش ٷخٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن كزْذ رن أرِ  - 

 ػخرض ٫ن أرِ ًحثپ ٫ن ٷْْ رن أرِ ٯَُس ٷخٽ9
َٓس ٳٔڄخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻنخ نزْ٪ حٿَٷْٶ ٳِ حٿٌٔٵ ًٻنخ نٔڄَ حٿٔڄخ-

رؤكٔن ڃڄخ ٓڄْنخ رو أنٴٔنخ ٳٸخٽ ّخ ڃ٬َ٘ حٿظـخٍ اڅ ىٌح حٿزْ٪ ّل٠َه حٿڀٌٰ ًحّٕڄخڅ 
 ٳٌ٘رٌه رخٿٜيٷش ٷخٽ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٗٸْٶ ٫ن ٷْْ رن أرِ  - 
 ٯَُس ٷخٽ9

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٔڄخَٓس ٳڄَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ  ٻنخ نٔڄَ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل-
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔڄخنخ ربٓڂ ىٌ أكٔن ڃنو ٳٸخٽ ّخ ڃ٬َ٘ حٿظـخٍ اڅ ىٌح حٿزْ٪ ّل٠َه حٿڀٌٰ 

 ًحٿلڀٲ ٳٌ٘رٌه رخٿٜيٷش ٷخٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ ٷخٽ أنزؤنخ حٿ٬ٌحځ رن كٌٗذ ٷخٽ  - 

 َ ٛوَْ ٫ن ر٬ٞ أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9كيػنِ ارَحىْڂ ڃٌٿ
أٍحى ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّنيَ ٫ن رْ٪ ٳٸخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل انيخ ڃ٬خّ٘نخ -

 ٷخٽ ٳٸخٽ ٙ هٚد اًح ًٻنخ نٔڄَ حٿٔڄخَٓس ٳٌٻَ حٿليّغ.
 أتٛ عش٠ؽح اٌغفاسٞ ؼز٠فح تٓ أع١ذ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

 كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن ٳَحص ٫ن أرِ حٿ٤ٴْپ ٫ن كٌّٴش كيػنخ ٫زي حهلل-
 رن أْٓي9

ح٣ڀ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀْنخ ًنلن نظٌحٻَ حٿٔخ٫ش ٳٸخٽ ڃخ طٌٻًَڅ ٷخٿٌح نٌٻَ -
حٿٔخ٫ش ٳٸخٽ انيخ ٿن طٸٌځ كظَ طًَڅ ٫َ٘ آّخص حٿيهخڅ ًحٿيؿخٽ ًحٿيحرش ٣ًڀ٩ٌ حٿ٘ڄْ 

ن ڃَّڂ ًّؤؿٌؽ ًڃؤؿٌؽ ًػٚع هٌٔٱ هٔٲ رخٿڄَ٘ٵ ڃن ڃَٰريخ ًنًِٽ ٫َْٔ ر
ًهٔٲ رخٿڄَٰد ًهٔٲ رـَِّس حٿ٬َد ًآهَ ًٿٺ نخٍ طوَؽ ڃن ٷزپ ط٤َى حٿنخّ اٿَ 

 ڃلَ٘ىڂ ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٓٸ٢ ٻڀڄش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڄًَ ٫ن أرِ حٿ٤ٴْپ ٫ن كٌّٴش رن أْٓي  - 

 حٿٰٴخٍُ ٷخٽ9
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيهپ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل-

ًٷخٽ ٓٴْخڅ ڃَس9 أً هڄْ  -حٿڄڀٺ ٫ڀَ حٿن٤ٴش ر٬يڃخ طٔظٸَ ٳِ حٿَكڂ رؤٍر٬ْن ٿْڀش 
ٳْٸٌٽ ّخ ٍد ڃخًح أٗٸِ أځ ٬ْٓي أًٻَ أځ أنؼَ ٳْٸٌٽ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ  -ًأٍر٬ْن ٿْڀش 

ْٸٌٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳْټظزخڅ ٳْټظذ ٫ڄڀو ًأػَه ٳْټظزخڅ ٳْٸٌٙڅ ڃخًح أًٻَ أځ أنؼَ ٳ
 ًڃْٜزظو ًٍُٷو ػڂ ط٤ٌٍ حٿٜلْٴش ٳٚ ِّحى ٫ڀَ ڃخ ٳْيخ ًٙ ّنٸٚ ٷخٽ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٳَحص ٫ن أرِ  - 
 حٿ٤ٴْپ ٫ن أرِ َّٓلش ٷخٽ9

لظيخ نظليع ٷخٽ ٳؤَٗٱ ٫ڀْنخ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٯَٳش ًنلن ط-
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ڃخ طٌٻًَڅ ٷخٿٌح حٿٔخ٫ش ٷخٽ اڅ حٿٔخ٫ش ٿن طٸٌځ 
كظَ طًَڅ ٫َ٘ آّخص هٔٲ رخٿڄَ٘ٵ ًهٔٲ رخٿڄَٰد ًهٔٲ ٳِ ؿَِّس حٿ٬َد 
ًحٿيهخڅ ًحٿيؿخٽ ًحٿيحرش ٣ًڀ٩ٌ حٿ٘ڄْ ڃن ڃَٰريخ ًّؤؿٌؽ ًڃؤؿٌؽ ًنخٍ طوَؽ ڃن 

ٿنخّ ٳٸخٽ ٬ٗزش ٓڄ٬ظو ًأكٔزو ٷخٽ طنِٽ ڃ٬يڂ كْغ نِٿٌح ًطٸْپ ڃ٬يڂ ٷ٬َ ٫يڅ طَكپ ح
ٍؿپ ٫ن أرِ حٿ٤ٴْپ ٫ن أرِ َّٓلش ًٿڂ ليّغ كْغ ٷخٿٌح ٷخٽ ٬ٗزش ًكيػنِ ريٌح حٿ

َّٳ٬و اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أكي ىٌّن حٿَؿڀْن نًِٽ ٫َْٔ رن ڃَّڂ ًٷخٽ 
 حٓهَ ٍّق طڀٸْيڂ ٳِ حٿزلَ ٷخٽ
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زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٳَحص ٫ن أرِ كيػنخ ٫ - 
 حٿ٤ٴْپ ٫ن كٌّٴش رن أْٓي حٿٰٴخٍُ ٷخٽ9

أَٗٱ ٫ڀْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٯَٳش ًنلن نظٌحٻَ حٿٔخ٫ش ٳٸخٽ ٙ -
طٸٌځ حٿٔخ٫ش كظَ طًَڅ ٫َ٘ آّخص ٣ڀ٩ٌ حٿ٘ڄْ ڃن ڃَٰريخ ًحٿيهخڅ ًحٿيحرش ًهًَؽ 
ّؤؿٌؽ ًڃؤؿٌؽ ًهًَؽ ٫َْٔ رن ڃَّڂ ًحٿيؿخٽ ًػٚع هٌٔٱ هٔٲ رخٿڄَٰد 
ًهٔٲ رخٿڄَ٘ٵ ًهٔٲ رـَِّس حٿ٬َد ًنخٍ طوَؽ ڃن ٷ٬َ ٫يڅ طٌٔٵ أً طلَ٘ 

 حٿنخّ طزْض ڃ٬يڂ كْغ رخطٌح ًطٸْپ ڃ٬يڂ كْغ ٷخٿٌح ٷخٽ
٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي رن أرِ ٫ًَرش ٫ًزي حٿٌىخد - 

 ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ حٿ٤ٴْپ ٫ن كٌّٴش رن أْٓي حٿٰٴخ9ٍُ
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهزَ رڄٌص حٿنـخِٗ ٷخٽ ٳٸخٽ ٛڀٌح ٫ڀَ أم ٿټڂ -

 ڃخص رَْٰ رٚىٻڂ ٷخٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ًأُىَ رن حٿٸخٓڂ ٷخٙ كيػنخ حٿڄؼنَ كيػنخ  - 

 پ ٫ن كٌّٴش رن أْٓي9ٷظخىس ٫ن أرِ حٿ٤ٴْ
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَؽ ٫ڀْيڂ ٌّڃخ ٳٸخٽ ٛڀٌح ٫ڀَ ٛخكزټڂ ڃخص -

رَْٰ رٚىٻڂ ٷخٿٌح ڃن ىٌ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٛلڄش حٿنـخِٗ ًٷخٽ أُىَ ٛلڄش ًٷخٽ 
 أُىَ أرِ حٿ٤ٴْپ حٿڀْؼِ ٫ن كٌّٴش رن أْٓي حٿٰٴخٍُ ٷخٽ

 ي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ ٷخٽ كيػنخ حٿڄؼنَ رن ٬ْٓي ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ْٓ - 
كيػنخ ٷظخىس ٫ن أرِ حٿ٤ٴْپ ٫ن كٌّٴش رن أْٓي أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿخء -

ًحص ٌّځ ٳٸخٽ ٛڀٌح ٫ڀَ أم ٿټڂ ڃخص رَْٰ أٍٟټڂ ٷخٿٌح ڃن ىٌ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ 
 ٛلڄش حٿنـخِٗ ٳٸخڃٌح ٳٜڀٌح ٫ڀْو.

  ذؼاٌٝ ػٕٗ. لاي ػمثح تٓ اٌؽشز سظٟ اهللؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ ٷخٽ أنزؤنخ أٌّد ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

أرِ ڃڀْټش ٷخٽ كيػنِ ٫ْي رن أرِ ڃَّڂ ٫ن ٫ٸزش رن حٿلَع ٷخٽ ًٷي ٓڄ٬ظو ڃن ٫ٸزش 
 ٫زْي أكٴ٦ ٷخٽ9ليّغ ًٿټنِ ٿ

طْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طًِؿض ٳـخءطنخ اڃَأس ٌٓىحء ٳٸخٿض أنِ ٷي أ٬ٍٟظټڄخ ٳؤ-
ٳٸڀض انِ طًِؿض اڃَأس ٳٚنش حرنش ٳٚڅ ٳـخءطنخ اڃَأس ٌٓىحء ٳٸخٿض انِ أ٬ٍٟظټڄخ ًىِ 
ٻخٳَس ٳؤ٫َٝ ٫نِ ٳؤطْظو ڃن ٷزپ ًؿيو ٳٸڀض انيخ ٻخًرش ٳٸخٽ ٿِ ٻْٲ ريخ ًٷي ٫ُڄض 

 أنيخ ٷي أ٬ٍٟظټڄخ ى٫يخ ٫نٺ ٷخٽ
ن ٫ْْنش ٫ن آڄخ٫ْپ ٬ّنِ حرن أڃْش ٫ن حرن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ر - 

 أرِ ڃڀْټش ٫ن ٫ٸزش رن حٿلَع9
طًِؿض حرنش أرِ اّيخد ٳـخءص اڃَأس ٌٓىحء ٬ّنِ ٳٌٻَص أنيخ أ٬ٍٟظټڄخ ٳؤطْض حٿنزِ -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڄض رْن ّيّو ٳټڀڄظو ٳؤ٫َٝ ٫نِ ٳٸڄض ٫ن ّڄْنو ٳؤ٫َٝ ٫نِ 
 ًٷي ٷْپ ٷخٽٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل انڄخ ىِ ٌٓىحء ٳټْٲ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنخ أرِ ٷخٽ كيػنخ أٌّد ٫ن حرن أرِ  - 
 ڃڀْټش ٷخٽ كيػنِ ٫ٸزش رن حٿلَع ٷخٽ9
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أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿن٬ْڄخڅ ًٷي َٗد حٿوڄَ ٳؤڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -
ي ًحٿن٬خٽ ٷخٽ ٳټنض ٳْڄن َٟرو حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٳِ حٿزْض ٳ٠َرٌه رخّٕيُ ًحٿـَّ

 ٷخٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ ٫ڄَ رن ٬ْٓي رن أرِ كْٔن ٷخٽ  - 

 كيػنِ ٫زي حهلل رن أرِ ڃڀْټش ٫ن ٫ٸزش رن حٿلَع ٷخٽ9
ٛڀْض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٬َٜ ٳڀڄخ ٓڀڂ ٷخځ ٬َّٓخ ٳيهپ ٫ڀَ ر٬ٞ -

ٳِ ًؿٌه حٿٸٌځ ڃن ط٬خؿزيڂ ًٿزْ ٫ڀْو ٷخٽ ًٻَص ًأنخ ٳِ نٔخثو ػڂ هَؽ ًٍأٍ ڃخ 
 حٿٜٚس طزَح ٫نينخ ٳټَىض أڅ ّڄِٔ أً ّزْض ٫نينخ ٳؤڃَص رٸٔڄظو ٷخٽ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي حٿِرَُْ ٷخٽ كيػنخ ٫ڄَ رن ٬ْٓي ٫ن حرن  - 
 أرِ ڃڀْټش ٫ن ٫ٸزش رن حٿلَع ٷخٽ9

 و ًٓڀڂ كْن ٛڀَ حٿ٬َٜ ٳٌٻَ ڃ٬نخه ٷخٽحنَٜٱ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن حرن ؿَّؾ ٫ن حرن أرِ ڃڀْټش ٷخٽ9 - 
كيػنِ ٫ٸزش رن حٿلَع أً ٓڄ٬ظو ڃنو أنو طًِؽ أځ ّلَْ حرنش أرِ اّيخد ٳـخءص اڃَأس -

ڀڂ ٳؤ٫َٝ ٫نِ ٌٓىحء ٳٸخٿض ٷي أ٬ٍٟظټڄخ ٳٌٻَص ًٿٺ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ
 ٳظنلْض ٳٌٻَطو ٿو ٳٸخٽ ٳټْٲ ًٷي ٫ُڄض أڅ ٷي أ٬ٍٟظټڄخ ٳنيخه ٫نيخ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ9 - 
أنزؤنخ ٫زي حهلل رن ٫زْي حهلل رن أرِ ڃڀْټش أڅ ٫ٸزش رن حٿلَع رن ٫خڃَ أهزَه أً ٓڄ٬و -

حرنش أرِ اّيخد ٳٸخٿض أڃش ٌٓىحء ٷي أ٬ٍٟظټڄخ ٳـجض  ڃنو اڅ ٿڂ ّټن هٜو رو أنو نټق
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَص ًٿٺ ٿو ٳؤ٫َٝ ٫نِ ٳـجض ٳٌٻَص ٿو ٳٸخٽ ٳټْٲ ًٷي 

 ٫ُڄض أڅ ٷي أ٬ٍٟظټڄخ ٳنيخه ٫نيخ ٷخٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن كَد ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ ًىْذ رن هخٿي ٷخٽ  - 

 ٷخٽ كيػنخ أٌّد ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ڃڀْټش ٫ن ٫ٸزش رن حٿلَع٫9ٴخڅ ٳِ كيّؼو 
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطَ رخٿن٬ْڄخڅ أً حرن حٿن٬ْڄخڅ ًىٌ ٓټَحڅ ٷخٽ ٳخٗظي ٫ڀَ -

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأڃَ ڃن ٳِ حٿزْض أڅ ٠َّرٌه ٳ٠َرٌه ٷخٽ ٫ٴخڅ ٳِ 
ڀڂ ڃ٘ٸش ٗيّيس ٷخٽ ٫ٸزش ٳټنض ٳْڄن كيّؼو ٳ٘ٶ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ

 َٟرو.
 أٚط تٓ أتٟ أٚط اٌصمفٟ ٚ٘ٛ أٚط تٓ ؼز٠فح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٫ن ٬ّڀَ رن ٤٫خء ٫ن أرْو ٫ن أًّ رن أرِ -
 أًّ حٿؼٸٴِ ٷخٽ9

 ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطَ ٻ٨خڃش ٷٌځ ٳظٌٟؤ ٷخٽ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن ٓخٿڂ ٫ن حرن  - 

 أرِ أًّ ٫ن ؿيه9
أنو ٻخڅ ّئطَ رن٬ڀْو ًىٌ ّٜڀِ ٳْڀزٔيڄخ ًّٸٌٽ أنِ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 ًٓڀڂ ّٜڀِ ٳِ ن٬ڀْو ٷخٽ
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رن أڃْش ٫ن أًّ رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٬ٗزش ٷخٽ كيػنخ ٬ّڀَ - 
 أرِ أًّ ٷخٽ9

 ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٌٟؤ ًڃٔق ٫ڀَ ن٬ڀْو ػڂ ٷخځ اٿَ حٿٜٚس ٷخٽ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿن٬ڄخڅ حرن ٓخٿڂ ٫ن حرن  - 

 ٲ ػٚػخ ٷخٽأرِ أًّ ٫ن ؿيه أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ٳِ ن٬ڀْو ًحٓظٌٻ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿن٬ڄخڅ ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض أًٓخ ّٸٌٽ أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ًٳي ػٸْٲ ٳټنخ ٳِ ٷزش ٳٸخځ -

ڃن ٻخڅ ٳْيخ ٯَُْ ًٯَْ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳـخء ٍؿپ ٳٔخٍه ٳٸخٽ حًىذ 
خٽ أٿْْ ّ٘يي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ٷخٽ رڀَ ًٿټنو ّٸٌٿيخ ط٬ًٌح ٳٸخٽ ٍىه ػڂ ٷخٽ ٳخٷظڀو ػڂ ٷ

أڃَص أڅ أٷخطپ حٿنخّ كظَ ّٸٌٿٌح ٙ اٿو اٙ حهلل ٳبًح ٷخٿٌىخ كَڃض ٫ڀِ ىڃخإىڂ ًأڃٌحٿيڂ 
ػڂ ٷخٽ أٿْْ ّ٘يي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ًأنِ ٌٍٓٽ ليّغ اٙ رلٸيخ ٳٸڀض ٿ٬٘زش أٿْْ ٳِ حٿ

 ٧نيخ ڃ٬يخ ًڃخ أىٍُ ٷخٽحهلل ٷخٽ ٬ٗزش أ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٫ن ٫ڄَ رن ڃلڄي  - 

٫ن ٬ْٓي رن أرِ ىٚٽ ٫ن ڃلڄي رن ٬ْٓي ٫ن أًّ رن أرِ أًّ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ٳخٓظڄ٪ ًحنٜض اًح ٻخڅ ٌّځ حٿـڄ٬ش ٳٰٔپ أكيٻڂ ٍأٓو ًحٯظٔپ ػڂ ٯيح أً حرظټَ ػڂ ىنخ -
 ٻخڅ ٿو رټپ ه٤ٌس ه٤خىخ ٻْٜخځ ٓنش ًٷْخځ ٓنش ٷخٽ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ٫ڀِ حٿـ٬ٴِ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ِّّي ٫ن  - 
 ؿخرَ ٫ن أرِ ح٬ٕٗغ حٿٜن٬خنِ ٫ن أًّ رن أرِ أًّ ٷخٽ9

آىځ ًٳْو ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أٳ٠پ أّخڃټڂ ٌّځ حٿـڄ٬ش ٳْو هڀٶ -
ٷزٞ ًٳْو حٿنٴوش ًٳْو حٿ٬ٜٸش ٳؤٻؼًَح ٫ڀِ ڃن حٿٜٚس ٳْو ٳبڅ ٛٚطټڂ ڃ٬ًَٟش ٫ڀِ 
ٳٸخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًٻْٲ ط٬َٝ ٫ڀْٺ ٛٚطنخ ًٷي أٍڃض ٬ّنِ ًٷي رڀْض ٷخٽ اڅ حهلل 

 ٫ِ ًؿپ كَځ ٫ڀَ حٍٕٝ أڅ طؤٻپ أؿٔخى حٕنزْخء ٛڀٌحص حهلل ٫ڀْيڂ ٷخٽ
يػنخ ٫زي حهلل رن رټَ حٿٔيڄِ ٷخٽ كيػنخ كخطڂ رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ك - 

 َْٰٛس ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن ٓخٿڂ أڅ ٫ڄًَ رن أًّ أهزَه أڅ أرخه أًٓخ أهزَه ٷخٽ9
انخ ٿٸ٬ٌى ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿٜٴش ًىٌ ّٸٚ ٫ڀْنخ ًٌّٻَنخ اً -

ٍَه ٳٸخٽ حًىزٌح ٳخٷظڀٌه ٷخٽ ٳڀڄخ ًٿَ حٿَؿپ ى٫خ ه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ؿخء ٍؿپ ٳٔخ
ًٓڀڂ ٷخٽ أّ٘يي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ٷخٽ حٿَؿپ ن٬ڂ ن٬ڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ حًىزٌح ٳوڀٌح ٓزْڀو 
ٳبنڄخ أڃَص أڅ أٷخطپ حٿنخّ كظَ ّ٘ييًح أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ٳبًح ٳ٬ڀٌح ًٿٺ كَڃض ٫ڀِ 

 ىڃخإىڂ ًأڃٌحٿيڂ اٙ رلٸيخ ٷخٽ
نخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل حٕنٜخٍُ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٌّنْ كخطڂ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

 رن أرِ َْٰٛس ٷخٽ كيػنِ حٿن٬ڄخڅ رن ٓخٿڂ أڅ ٫ڄًَ رن أًّ أهزَه ٫ن أرْو أًّ ٷخٽ9
انخ ٿٸ٬ٌى ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّليػنخ ًٌّْٛنخ اً أطخه ٍؿپ ٳٌٻَ ڃؼڀو -

 ٷخٽ
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أٓي كيػنخ كڄخى حرن ٓڀڄش أڅ ٬ّڀَ رن ٤٫خء كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ رن  - 
 ٫ن أًّ رن أرِ أًّ ٷخٽ9

ٍأّض أرِ ٌّڃخ طٌٟؤ ٳڄٔق ٫ڀَ حٿن٬ڀْن ٳٸڀض ٿو أطڄٔق ٫ڀْيڄخ ٳٸخٽ ىټٌح ٍأّض ٌٍٓٽ -
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٴ٬پ ٷخٽ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٫زي حٿَكڄن  - 
 حٿ٤خثٴِ ٫ن ٫ؼڄخڅ رن ٫زي حهلل رن أًّ حٿؼٸٴِ ٫ن ؿيه أًّ رن كٌّٴش ٷخٽ9

ٻنض ٳِ حٿٌٳي حٿٌّن أطٌح حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٓڀڄٌح ڃن ػٸْٲ ڃن رنِ ڃخٿٺ أنِٿنخ -
ٳِ ٷزش ٿو ٳټخڅ ّوظڀٲ اٿْنخ رْن رٌْطو ًرْن حٿڄٔـي ٳبًح ٛڀَ حٿ٬٘خء حٓهَس حنَٜٱ 

ًّ٘ظټِ ٷَّ٘خ ًّ٘ظټِ أىپ ڃټش ػڂ ّٸٌٽ ٙ ٌٓحء ٻنخ رڄټش اٿْنخ ًٙ نزَف كظَ ّليػنخ 
ڃٔظٌٿْن ًڃٔظ٬٠ٴْن ٳڀڄخ هَؿنخ اٿَ حٿڄيّنش ٻخنض ٓـخٽ حٿلَد ٫ڀْنخ ًٿنخ ٳڄټغ ٫نخ 
ٿْڀش ٿڂ ّؤطنخ كظَ ٣خٽ ًٿٺ ٫ڀْنخ ر٬ي حٿ٬٘خء ٷخٽ ٷڀنخ ڃخ أڃټؼٺ ٫نخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٣َأ ٫ڀِ 

ٷخٽ ٳٔؤٿنخ أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ  كِد ڃن حٿٸَآڅ ٳؤٍىص أڅ ٙ أهَؽ هظَ أٷ٠ْو
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن أٛزلنخ ٷخٽ ٷڀنخ ٻْٲ طلِرٌڅ حٿٸَآڅ ٷخٿٌح نلِرو ػٚع ٌٍٓ ًهڄْ 
ٌٍٓ ًٓز٪ ٌٍٓ ًطٔ٪ ٌٍٓ ًأكيٍ ٫َ٘س ٌٍٓس ًػٚع ٫َ٘س ٌٍٓس ًكِد حٿڄٴٜپ 

 ڃن ٷخٱ كظَ ّوظڂ.
خڅ رن ٓخٿڂ ٫ن حرن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿن٬ڄ - 

 أرِ أًّ ٫ن ؿيه أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ٳِ ن٬ڀْو ٷخٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن َّٗٺ ٫ن ٬ّڀَ رن ٤٫خء ٫ن أًّ رن أرِ  - 

 أًّ ٫ن أرْو أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٌٟؤ ًڃٔق ٫ڀَ ن٬ڀْو ٷخٽ9
خ ريِ كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ حٿن٬ڄخڅ رن ٓخٿڂ ٫ن ٍؿپ ؿيه كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 

أًّ رن أرِ أًّ ًٻخڅ ّٜڀِ ًٌّڃت اٿَ ن٬ڀْو ًىٌ ٳِ حٿٜٚس ٳْؤهٌىڄخ ٳْنظ٬ڀيڄخ 
 ًّٜڀِ ٳْيڄخ ًّٸٌٽ9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٳِ ن٬ڀْو.-
٬ڄخڅ رن ٓخٿڂ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿن - 

 حرن أرِ أًّ ٫ن ؿيه أًّ ٷخٽ9
 ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٌٟؤ ًحٓظٌٻٲ ػٚػخ أُ ٯٔپ ٻٴْو ٷخٽ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ٬ٗزش رن حٿلـخؽ ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن  - 

 ٓخٿڂ ٫ن حرن أرِ أًّ ٫ن ؿيه أًّ ٷخٽ9
 ٫ڀْو ًٓڀڂ طٌٟؤ ٳخٓظٌٻٲ ػٚػخ ٬ّنِ ٯٔپ ّيّو ػٚػخ ٳٸڀض ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

 ٿ٬٘زش أىهڀيڄخ ٳِ حٗنخء أً ٯٔڀيڄخ هخٍؿخ ٷخٽ ٙ أىٍُ ٷخٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ٫ڀِ حٿـ٬ٴِ ٷخٽ كيػنخ رو ٫زي حٿَكڄن رن  - 

 ًّ ٷخٽ9ِّّي ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٫ن أرِ ح٬ٕٗغ حٿٜن٬خنِ ٫ن أًّ رن أرِ أ
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٯٔپ أً حٯظٔپ ًٯيح ًحرظټَ ٳينخ ًأنٜض ًٿڂ -

 ّڀٮ ٻخڅ ٿو رټپ ه٤ٌس ٻؤؿَ ٓنش ْٛخڃيخ ًٷْخڃيخ ٷخٽ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػخ حرن حٿڄزخٍٹ ٫ن حًُٕح٫ِ ٫ن  - 
 أرِ أًّ حٿؼٸٴِ ٷخٽ9 كٔخڅ رن ٤٫ْش ٫ن أرِ ح٬ٕٗغ حٿٜن٬خنِ ٫ن أًّ رن

ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن ٯٔپ ًحٯظٔپ ٌّځ حٿـڄ٬ش ًرټَ ًحرظټَ -
ًڃَ٘ ًٿڂ َّٻذ ٳينخ ڃن حٗڃخځ ٳخٓظڄ٪ ًٿڂ ّڀٮ ٻخڅ ٿو رټپ ه٤ٌس ٫ڄپ ٓنش أؿَ 

 ْٛخڃيخ ًٷْخڃيخ ٷخٽ
زخٍٹ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن آلٶ ٷخٽ كيػنخ حرن حٿڄ - 

حًُٕح٫ِ ٷخٽ كيػنخ كٔخڅ رن ٤٫ْش ٷخٽ كيػنِ أرٌ ح٬ٕٗغ حٿٜن٬خنِ ٷخٽ كيػنِ أًّ 
 رن أرِ أًّ حٿؼٸٴِ ٷخٽ9

 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ڃؼڀو اٙ أنو ٷخٽ ػڂ ٯٌح ًحرظټَ ٷخٽ-
ٽ أنزؤنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ ٫ڀِ رن حٿڄزخٍٹ ٷخ - 

٫زي حٿَكڄن رن ِّّي رن ؿخرَ ٷخٽ كيػنِ ٫زي حٿَكڄن حٿيڃ٘ٸِ ٷخٽ كيػنِ أرٌ ح٬ٕٗغ 
 ٷخٽ كيػنِ أًّ رن أًّ حٿؼٸٴِ ٷخٽ9

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًًٻَ حٿـڄ٬ش ٳٸخٽ ڃن ٯٔپ أً حٯظٔپ ػڂ ٯيح -
و ٻؤؿَ ٓنش ًحرظټَ ًهَؽ ّڄِ٘ ًٿڂ َّٻذ ػڂ ىنخ ڃن حٗڃخځ ٳؤنٜض ًٿڂ ّڀٮ ٻخڅ ٿ

ْٛخڃيخ ًٷْخڃيخ ٷخٽ ٫ًُڂ ّلَْ رن حٿلَع أنو كٴ٦ ٫ن أرِ ح٬ٕٗغ أنو ٷخٽ ٿو رټپ 
 ه٤ٌس ٻؤؿَ ٓنش ْٛخڃيخ ًٷْخڃيخ ٷخٽ ّلَْ ًٿڂ أٓڄ٬و ّٸٌٽ ڃَ٘ ًٿڂ َّٻذ ٷخٽ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ رن نخٳ٪ ٷخٽ كيػنخ آڄخ٫ْپ حرن ٫ْخٕ ٫ن ٍحٗي  - 
٫ن أرِ ح٬ٕٗغ حٿٜن٬خنِ ٫ن أًّ رن أًّ حٿؼٸٴِ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ رن ىحًى حٿٜن٬خنِ 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ڃن حٯظٔپ ٌّځ حٿـڄ٬ش ًٯٔپ ػڂ حرظټَ ًٯيح اٿَ حٿڄٔـي ػڂ ؿڀْ ٷَّزخ ڃن حٗڃخځ كظَ -
 ّنٜض ٻخڅ ٿو رټپ ه٤ٌس ه٤خىخ ٫ڄپ ٓنش ْٛخڃيخ ًٷْخڃيخ ٷخٽ

ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن ٓخٿڂ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ  - 
٫ن حرن أرِ أًّ ٷخٽ ٻخڅ ؿيُ أًّ أكْخنخ ّٜڀِ ٳَْْ٘ اٿِ ًىٌ ٳِ حٿٜٚس ٳؤ٤٫ْو 

 ن٬ڀْو ًّٸٌٽ9
 ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٳِ ن٬ڀْو ٷخٽ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي حٿِرَُْ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

 ٫َْٔ ٫ن ّلَْ رن حٿلَع ٫ن أرِ ح٬ٕٗغ حٿٜن٬خنِ ٫ن أًّ رن أًّ حٿؼٸٴِ ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٯٔپ ًحٯظٔپ ػڂ ٯيح ًحرظټَ ًؿڀْ ڃن حٗڃخځ -

 ٷَّزخ ٳخٓظڄ٪ ًحنٜض ٻخڅ رټپ ه٤ٌس أؿَ ٓنش ْٛخڃيخ ًٷْخڃيخ ٷخٽ
 ٬ٗزش ٷخٽ كيػنخ حٿن٬ڄخڅ رن ٓخٿڂ ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ  - 
ٓڄ٬ض ٳٚنخ أًّ ؿيه ٷخٽ ٻخڅ ؿيُ ّٸٌٽ ٿِ ًىٌ ٳِ حٿٜٚس ٌّڃت اٿِ نخًٿنِ حٿن٬ڀْن -

ٳؤنخًٿيڄخ اّخه ٳْڀزٔيڄخ ًّٜڀِ ٳْيڄخ ًّٸٌٽ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ 
 ٳِ ن٬ڀْو ٷخٽ

ْن رن ڃلڄي ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن كٴٚ ًكٔ - 
حٿن٬ڄخڅ رن ٓخٿڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ڄًَ رن أًّ ّليع ٫ن ؿيه أًّ رن أرِ أًّ أنو ٍأٍ 
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حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظٌٟؤ ٳخٓظٌٻٲ ػٚػخ ٷخٽ ٷڀض أُ ِٗء حٓظٌٻٲ ػٚػخ ٷخٽ 
 ٯٔپ ّيّو ػٚػخ ٷخٽ

َّٗٺ ٫ن ٬ّڀَ رن ٤٫خء كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٴ٠پ رن ىٻْن ٷخٽ كيػنخ  - 
٫ن أًّ رن أرِ أًّ ٷخٽ ٻنض ڃ٪ أرِ ٫ڀَ ڃخء ڃن ڃْخه حٿ٬َد ٳظٌٟؤ ًڃٔق ٫ڀَ 

 ن٬ڀْو ٳٸْپ ٿو ٳٸخٽ ڃخ أُّيٹ ٫ڀَ ڃخ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜن٪.
 أتٟ سص٠ٓ اٌؼم١ٍٟ ٌم١ػ تٓ ػاِش تٓ إٌّرفك سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ. لاي ؼذ٠س 

يػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٷخٽ أنزؤنخ ٬ّڀَ رن ٤٫خء ٫ن ًٻْ٪ رن ٫يّ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل ك - 
 ٫ڄو أرِ ٍُّن ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿَإّخ ٫ڀَ ٍؿپ ٣خثَ ڃخ ٿڂ ط٬زَ ٳبًح ٫زَص -
ًٷ٬ض ٷخٽ ًحٿَإّخ ؿِء ڃن ٓظش ًأٍر٬ْن ؿِءح ڃن حٿنزٌس ٷخٽ ًأكٔزو ٷخٽ ٙ ّٸٜيخ اٙ 

 ٫ڀَ ًحّى أً ًُ ٍأُ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٬ّڀَ رن ٤٫خء ٫ن  - 

 ًٻْ٪ رن ٫يّ ٫ن ٫ڄو أرِ ٍُّن ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
حٿَإّخ ڃ٬ڀٸش رَؿپ ٣خثَ ڃخ ٿڂ ّليع ريخ ٛخكزيخ ٳبًح كيع ريخ ًٷ٬ض ًٙ طليػٌح ريخ -

 ٜخٿلش ؿِء ڃن أٍر٬ْن ؿِءح ڃن حٿنزٌس.اٙ ٫خٿڄخ أً نخٛلخ أً ٿزْزخ ًحٿَإّخ حٿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن ٓخٿڂ ٫ن ٫ڄًَ  - 

 رن أًّ ٫ن أرِ ٍُّن حٿ٬ٸْڀِ أنو أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9
 َ ٷخٽاڅ أرِ ْٗن ٻزَْ ٙ ّٔظ٤ْ٪ حٿلؾ ًٙ حٿ٬ڄَس ًٙ حٿ٬٨ن ٷخٽ كؾ ٫ن أرْٺ ًح٫ظڄ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن ٓخٿڂ ٫ن ٫ڄًَ رن  - 

 أًّ ٫ن أرِ ٍُّن حٿ٬ٸْڀِ أنو أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9
 اڅ أرِ ْٗن ٻزَْ ٙ ّٔظ٤ْ٪ حٿلؾ ًٙ حٿ٬ڄَس ًٙ حٿ٬٨ن ٷخٽ كؾ ٫ن أرْٺ ًح٫ظڄَ ٷخٽ-
كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ ٷخٽ أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٬ّڀَ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 

 ٤٫خء ٫ن ًٻْ٪ رن ٫يّ ٫ن ٫ڄو أرِ ٍُّن ٷخٽ9
ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٻڀنخ ٍَّ حهلل ٫ِ ًؿپ ٌّځ حٿٸْخڃش ًڃخ آّش ًٿٺ ٳِ هڀٸو ٷخٽ ّخ أرخ -

 ٍُّن أٿْْ ٻڀټڂ ٍَّ حٿٸڄَ ڃوڀْخ رو ٷخٽ ٷڀض رڀَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٳخهلل أ٨٫ڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ ٷخٽ أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٬ّڀَ  - 

 رن ٤٫خء ٫ن ًٻْ٪ رن كيّ ٫ن ٫ڄو أرِ ٍُّن ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٟلٺ ٍرنخ ڃن ٷن١ٌ ٫زخىه ًٷَد ٯَْه ٷخٽ ٷڀض ّخ -

 ٍد ٠ّلٺ هَْح. ٌٍٓٽ حهلل أً ٠ّلٺ حٿَد ٫ِ ًؿپ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٿن ن٬يځ ڃن
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ كڄخى حرن ٓڀڄش ٫ن ٬ّڀَ رن  - 

 ٤٫خء ٫ن ًٻْ٪ رن كيّ ٫ن ٫ڄو أرِ ٍُّن ٷخٽ9
ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أّن ٻخڅ ٍرنخ ٫ِ ًؿپ ٷزپ أڅ ّوڀٶ هڀٸو ٷخٽ ٻخڅ ٳِ ٫ڄخء ڃخ طلظو -

 ىٌحء ًڃخ ٳٌٷو ىٌحء ػڂ هڀٶ ٫َٗو ٫ڀَ حٿڄخء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٬ّڀَ رن ٤٫خء  - 

 ٫ن ًٻْ٪ رن كيّ ٫ن أرِ ٍُّن ٫ڄو ٷخٽ9
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ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أّن أڃِ ٷخٽ أڃٺ ٳِ حٿنخٍ ٷخٽ ٷڀض ٳؤّن ڃن ڃ٠َ ڃن أىڀٺ ٷخٽ أڃخ -
 طََٟ أڅ طټٌڅ أڃٺ ڃ٪ أڃِ ٷخٽ أرِ حٿٌٜحد كيّ.

كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ أهزَنِ حٿن٬ڄخڅ رن ٓخٿڂ كيػنخ ٫زي حهلل  - 
 ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ڄًَ رن أًّ ّليع ٫ن أرِ ٍُّن أنو ٷخٽ9

ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أرِ ْٗن ٻزَْ ٙ ّٔظ٤ْ٪ حٿلؾ ًحٿ٬ڄَس ًٙ حٿ٬٨ن ٷخٽ كؾ ٫ن أرْٺ -
 ًح٫ظڄَ.

ؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٬ّڀَ رن ٤٫خء كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنز - 
 ٫ن أرِ ٍُّن ٿٸ٢ْ ٫ن ٫ڄو ٍٳ٬و ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍإّخ حٿڄئڃن ؿِء ڃن أٍر٬ْن ؿِءح ڃن حٿنزٌس أٗٺ -
 أنو ٷخٽ ٍإّخ حٿڄئڃن ٫ڀَ ٍؿپ ٣خثَ ڃخ ٿڂ ّوزَ ريخ ٳبًح أهزَ ريخ ًٷ٬ض.

نخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ ٬ّڀَ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ريِ ٷخٽ كيػ - 
 ٤٫خء ٫ن ًٻْ٪ رن كيّ ٫ن ٫ڄو أرِ ٍُّن حٿ٬ٸْڀِ أنو ٷخٽ9

ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٻڀنخ ٍَّ ٍرو ٫ِ ًؿپ ٌّځ حٿٸْخڃش ًڃخ آّش ًٿٺ ٳِ هڀٸو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل -
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٿْْ ٻڀټڂ ّن٨َ اٿَ حٿٸڄَ ڃوڀْخ رو ٷخٽ رڀَ ٷخٽ ٳخهلل أ٨٫ڂ ٷخٽ ٷڀض 

ٌٍٓٽ حهلل ٻْٲ ّلِْ حهلل حٿڄٌطَ ًڃخ آّش ًٿٺ ٳِ هڀٸو ٷخٽ أڃخ ڃٍَص رٌحىُ أىڀٺ  ّخ
ڃلٚ ٷخٽ رڀَ ٷخٽ أڃخ ڃٍَص رو ّيظِ ه٠َح ٷخٽ ٷڀض رڀَ ٷخٽ ػڂ ڃٍَص رو ڃلٚ ٷخٽ 

 رڀَ ٷخٽ ٳټٌٿٺ ّلِْ حهلل حٿڄٌطَ ًًٿٺ آّظو ٳِ هڀٸو.
كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٬ّڀَ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ  - 

٤٫خء ٫ن ًٻْ٪ رن كيّ ٫ن أرِ ٍُّن ٫ڄو ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻْٲ ّلِْ حهلل 
حٿڄٌطَ ٳٸخٽ أڃخ ڃٍَص رخٿٌحىُ ڃڄلٚ ػڂ طڄَ رو ه٠َح ٷخٽ ٬ٗزش ٷخٿو أٻؼَ ڃن ڃَطْن 

 ٻٌٿٺ ّلِْ حهلل حٿڄٌطَ.
زي حهلل ٬ّنِ حرن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ ٫ - 

حٿڄزخٍٹ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حٿَكڄن رن ِّّي رن ؿخرَ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ڃٌَٓ ٫ن أرِ ٍُّن 
 حٿ٬ٸْڀِ ٷخٽ9

أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻْٲ ّلِْ حهلل حٿڄٌطَ ٷخٽ أڃخ -
ٽ ّخ ڃٍَص رؤٍٝ ڃن أٍٟٺ ڃـيرش ػڂ ڃٍَص ريخ ڃوٜزش ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٻٌٿٺ حٿنٌٍ٘ ٷخ

ٌٍٓٽ حهلل ًڃخ حّٗڄخڅ ٷخٽ أڅ ط٘يي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ًكيه ٙ َّٗٺ ٿو ًأڅ ڃلڄي ٫زيه 
ًٌٍٓٿو ًأڅ ّټٌڅ حهلل ًٌٍٓٿو أكذ اٿْٺ ڃڄخ ٌٓحىڄخ ًأڅ طلَٵ رخٿنخٍ أكذ اٿْٺ ڃن 
أڅ طَ٘ٹ رخهلل ًأڅ طلذ ٯَْ ًُ نٔذ ٙ طلزو اٙ هلل ٫ِ ًؿپ ٳبًح ٻنض ٻٌٿٺ ٳٸي ىهپ 

ٷڀزٺ ٻڄخ ىهپ كذ حٿڄخء ٿڀ٨ڄآڅ ٳِ حٿٌْځ حٿٸخث٦ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻْٲ كذ حّٗڄخڅ ٳِ 
ٿِ رؤڅ أ٫ڀڂ أنِ ڃئڃن ٷخٽ ڃخ ڃن أڃظِ أً ىٌه حٕڃش ٫زي ٬ّڄپ كٔنش ٳ٬ْڀڂ أنيخ كٔنش 
ًأڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ؿخُّو ريخ هَْح ًٙ ٬ّڄپ ْٓجش ٳ٬ْڀڂ أنيخ ْٓجش ًحٓظٰٴَ حهلل ٫ِ ًؿپ 

 اٙ ًىٌ ڃئڃن.ڃنيخ ٬ًّڀڂ أنو ٙ ّٰٴَ اٙ ىٌ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ريِ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ أهزَنِ ٬ّڀَ رن ٤٫خء  - 

 ٷخٽ9



  

 

 

Page 19 of 608 

 الجزءالرابع المسند لإلمام أحمد بن حنبل

ٓڄ٬ض ًٻْ٪ رن كيّ ّليع ٫ن ٫ڄو أرِ ٍُّن أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
ٷخٽ اڅ ٍإّخ حٿڄٔڀڂ ؿِء ڃن أٍر٬ْن ؿِءح ڃن حٿنزٌس ًىِ ٫ڀَ ٍؿپ ٣خثَ ڃخ ٿڂ ّليع 

 كيع ريخ ًٷ٬ض ٷخٽ أ٧نو ٷخٽ ٙ ّليع ريخ اٙ كزْزخ أً ٿزْزخ.ريخ ٳبًح 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ًحرن ؿ٬ٴَ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٬ّڀَ  - 

 رن ٤٫خء ٫ن ًٻْ٪ رن كيّ ٫ن ٫ڄو أرِ ٍُّن ٷخٽ9
رو ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻْٲ ّلِْ حهلل حٿڄٌطَ ٳٸخٽ أڃخ ڃٍَص رٌحى ڃڄلپ ػڂ ڃٍَص -

 هْٜزخ ٷخٽ رن ؿ٬ٴَ ػڂ طڄَ رو ه٠َ ٷخٽ ٷڀض رڀَ ٷخٽ ٻٌٿٺ ّلِْ حهلل حٿڄٌطَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ًريِ حٿڄ٬نَ ٷخٙ كيػنخ  - 

 ٬ٗزش ٫ن ٬ّڀَ رن ٤٫خء ٷخٽ ريِ ٳِ كيّؼو ٷخٽ9
ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ أهزَنِ ٬ّڀَ حرن ٤٫خء ٷخٽ ٓڄ٬ض ًٻْ٪ رن كيّ ٫ن ٫ڄو أرِ ٍُّن -

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍإّخ حٿڄئڃن ؿِء ڃن أٍر٬ْن ؿِءح ڃن حٿنزٌس ًىِ ٫ڀَ ٍؿپ 
 ٣خثَ ڃخ ٿڂ ّليع ريخ ٳبًح كيع ريخ ٓٸ٤ض ًأكٔزو ٷخٽ ٙ ّليع ريخ اٙ كزْزخ أً ٿزْزخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ًريِ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٬ّڀَ  - 
 ٤٫خء ٫ن ًٻْ٪ رن ٫يّ ٫ن ٫ڄو أرِ ٍُّن ٷخٽ ريِ حٿ٬ٸْڀِ ٷخٽ9رن 

ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ريِ أٻڀنخ ٍَّ ٍرو ٫ِ ًؿپ ٷخٽ ٫زي حٿَكڄن ٻْٲ نٍَ ٍرنخ ٌّځ -
حٿٸْخڃش ًڃخ آّش ًٿٺ ٳِ هڀٸو ٳٸخٽ أٿْْ ٻڀټڂ ّن٨َ اٿَ حٿٸڄَ ڃوڀْخ رو ٷخٽ ٷڀض رڀَ ٷخٽ 

 ٳبنو أ٨٫ڂ.
ِ كيػنخ ريِ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ أهزَنِ حٿن٬ڄخڅ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 

 ٓخٿڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ڄًَ رن أًّ ٷخٽ9
ٷخٽ أرٌ ٍُّن ٷخٽ ٫ٴخڅ ٳِ كيّؼو ٫ن أرِ ٍُّن أنو ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أرِ ْٗن -

 ٻزَْ ٙ ٤ّْٶ حٿلؾ ًٙ حٿ٬ڄَس ًٙ حٿ٬٨ن ٷخٽ كؾ ٫ن أرْٺ ًح٫ظڄَ.
كيػنخ ريِ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أهزَنِ ٬ّڀَ رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ - 

 ٤٫خء ٫ن ًٻْ٪ رن كيّ ٫ن ٫ڄو أرِ ٍُّن حٿ٬ٸْڀِ أنو ٷخٽ9
ّخ ٌٍٓٽ حهلل أّن ٻخڅ ٍرنخ ٫ِ ًؿپ ٷزپ أڅ ّوڀٶ حٿٔڄٌحص ًحٍٕٝ ٷخٽ ٳِ ٫ڄخء ڃخ -

 ٳٌٷو ىٌحء ًڃخ طلظو ىٌحء ػڂ هڀٶ ٫َٗو ٫ڀَ حٿڄخء.
كيػنخ ريِ ًكٔن ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٬ّڀَ رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ - 

 ٤٫خء ٫ن ًٻْ٪ رن كيّ ٫ن ٫ڄو أرِ ٍُّن.
ٷخٽ كٔن حٿ٬ٸْڀِ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ٟلٺ ٍرنخ ڃن ٷن١ٌ ٫زخىه -

ًٷَد ٯَْه ٷخٽ أرٌ ٍُّن ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أً ٠ّلٺ حٿَد ٫ِ ًؿپ حٿ٨٬ْڂ ٿن ن٬يځ 
 ٷخٽ كٔن ٳِ كيّؼو ٳٸخٽ ن٬ڂ ٿن ن٬يځ ڃن ٍد ٠ّلٺ هَْح.ڃن ٍد ٠ّلٺ هَْح 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٷخٽ كيػنخ ٬ّڀَ رن  - 
 ٤٫خء ٫ن ًٻْ٪ رن كيّ حٿ٬ٸْڀِ ٫ن ٫ڄو أرِ ٍُّن ًىٌ ٿٸ٢ْ رن ٫خڃَ ٷخٽ9

ذ ًرخثق ٳنؤٻپ ڃنيخ ًن٬٤ڂ أهزَنِ أرٌ ٍُّن أنو ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ ٻنخ نٌرق ٳِ ٍؿ-
ڃنيخ ڃن ؿخءنخ ٷخٽ ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ رؤّ رٌٿٺ ٷخٽ ٳٸخٽ ًٻْ٪ 

 ٳٚ أى٫يخ أريح.
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 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ ٷخٽ9 - 
أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن ٓخٿڂ ٫ن ٫ڄًَ رن أًّ ٫ن ٫ڄو أرِ ٍُّن أڅ ٍؿٚ أطَ -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ اڅ أرِ أىٍٹ حٗٓٚځ ًىٌ ْٗن ٻزَْ ٙ ّٔظ٤ْ٪ حٿلؾ ًٙ حٿنزِ 
 حٿ٬ڄَس ًٙ حٿ٬٨ن ٷخٽ كؾ ٫ن أرْٺ ًح٫ظڄَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ّلَْ ٫ن كڄخى ٷخٽ أنزؤنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٬ّڀَ رن  - 
ٿٸ٢ْ حرن ٫خڃَ ٤٫خء ٫ن ًٻْ٪ رن كيّ أرِ ڃٜڀض حٿ٬ٸْڀِ ٫ن ٫ڄو أرِ ٍُّن ًىٌ 

 رن حٿڄنظٴٶ ٷخٽ9
أهزَنِ أرٌ ٍُّن أنو ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ ٻنخ نٌرق ٳِ ٍؿذ ًرخثق ٳنؤٻپ ڃنيخ ًن٬٤ڂ -

ڃنيخ ڃن ؿخءنخ ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ رؤّ رٌٿٺ ٳٸخٽ ًٻْ٪ ٙ أى٫يخ 
 أريح.

 ٬ٗزش ٷخٽ9 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ - 
٫ن ٬ّڀَ رن ٤٫خء ٫ن ًٻْ٪ رن كيّ ٫ن أرِ ٍُّن ٫ڄو أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ًٓڀڂ ٷخٽ ٍإّخ حٿڄٔڀڂ ؿِء ڃن أٍر٬ْن ؿِءح ڃن حٿنزٌس ًىِ ٬ّنِ ٫ڀَ ٍؿپ ٣خثَ ڃخ ٿڂ 
 ّليع ريخ ٳبًح كيع ريخ ًٷ٬ض.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ9 - 
رن كڄِس رن ڃلڄي رن كڄِس رن ڃ٬ٜذ رن حٿِرَْ ٻظزض اٿْٺ ريٌح ٻظذ اٿِ ارَحىْڂ -
ًٷي ٫َٟظو ًؿڄ٬ظو ٫ڀَ ٻڄخ ٻظزض رو اٿْٺ ٳليع رٌٿٺ ٫نِ ٷخٽ كيػنِ ٫زي ليّغ حٿ

حٿَكڄن رن حٿڄَْٰس حٿلِحڃِ ٷخٽ كيػنِ ٫زي حٿَكڄن رن ٫ْخٕ حٿٔڄ٬ِ حٕنٜخٍُ 
 رن كخؿذ رن ٫خڃَ رن حٿٸزخثِ ڃن رنِ ٫ڄًَ رن ٫ٌٱ ٫ن ىٿيڂ رن حٌٕٓى رن ٫زي حهلل

حٿڄنظٴٶ حٿ٬ٸْڀِ ٫ن أرْو ٫ن ٫ڄو ٿٸ٢ْ رن ٫خڃَ ٷخٽ ىٿيڂ ًكيػنْو أرِ حٌٕٓى ٫ن ٫خٛڂ 
رن ٿٸ٢ْ أڅ ٿٸ٤ْخ هَؽ ًحٳي اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃ٬و ٛخكذ ٿو ّٸخٽ ٿو 
نيْٺ رن ٫خٛڂ رن ڃخٿٺ رن حٿڄنظٴٶ ٷخٽ ٿٸ٢ْ ٳوَؿض أنخ ًٛخكزِ كظَ ٷيڃنخ ٫ڀَ 

ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙنٔٚم ٍؿذ ٳؤطْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌٍٓ
ٳٌحٳْنخه كْن حنَٜٱ ڃن ٛٚس حٿٰيحس ٳٸخځ ٳِ حٿنخّ ه٤ْزخ ٳٸخٽ أّيخ حٿنخّ أٙ انِ ٷي 
هزؤص ٿټڂ ٌٛطِ ڃنٌ أٍر٬ش أّخځ أٙ ٕٓڄ٬نټڂ أٙ ٳيپ ڃن حڃَة ر٬ؼو ٷٌڃو ٳٸخٿٌح ا٫ڀڂ ٿنخ 

كيّغ نٴٔو أً كيّغ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٙ ػڂ ٿ٬ڀو أڅ ّڀيْو  ڃخ ّٸٌٽ ٌٍٓٽ حهلل
ٛخكزو أً ّڀيْو حٿ٠ٚٽ أٙ انِ ڃٔئًٽ ىپ رڀٰض أٙ حٓڄ٬ٌح ط٬ٌْ٘ح أٙ حؿڀٌٔح أٙ 
حؿڀٌٔح ٷخٽ ٳـڀْ حٿنخّ ًٷڄض أنخ ًٛخكزِ كظَ اًح ٳَ٭ ٿنخ ٳئحىه ًرَٜه ٷڀض ّخ 

ىِ ٍأٓو ٫ًڀڂ أنِ أرظِٰ ٿٔٸ٤و ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ٫نيٹ ڃن ٫ڀڂ حٿْٰذ ٳ٠لٺ ٿ٬ڄَ حهلل ً
ٳٸخٽ ٟن ٍرٺ ٫ِ ًؿپ رڄٴخطْق هڄْ ڃن حٿْٰذ ٙ ٬ّڀڄيخ اٙ حهلل ًأٗخٍ رْيه ٷڀض ًڃخ 
ىِ ٷخٽ ٫ڀڂ حٿڄنّْش ٷي ٫ڀڂ ڃنّْش أكيٻڂ ًٙ ط٬ڀڄٌنو ٫ًڀڂ حٿڄنِ كْن ّټٌڅ ٳِ حٿَكڂ ٷي 

حٿْٰغ َّ٘ٱ  ٫ڀڄو ًٙ ط٬ڀڄٌڅ ٫ًڀڂ ڃخ ٳِ ٯي ًڃخ أنض ٣خ٫ڂ ٯيح ًٙ ط٬ڀڄو ٫ًڀڂ حٿٌْځ
٫ڀْټڂ آٍٿْن آىٿْن ڃ٘ٴٸْن ٳ٨ْپ ٠ّلٺ ٷي ٫ڀڂ أڅ ٯَْٻڂ اٿِ ٷَد ٷخٽ ٿٸ٢ْ ٿن ن٬يځ 
ڃن ٍد ٠ّلٺ هَْح ٫ًڀڂ ٌّځ حٿٔخ٫ش ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٫ڀڄنخ ڃڄخ ط٬ڀڂ حٿنخّ ًڃخ ط٬ڀڂ 
ٳبنخ ڃن ٷزْپ ٙ ّٜيٷٌڅ طٜيّٸنخ أكي ڃن ڃٌكؾ حٿظِ طَرئ ٫ڀْنخ ًهؼ٬ڂ حٿظِ طٌحٿْنخ 
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ظِ نلن ڃنيخ ٷخٽ طڀزؼٌڅ ڃخ ٿزؼظڂ ػڂ ّظٌٳَ نزْټڂ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ٫ًَْ٘طنخ حٿ
طڀزؼٌڅ ڃخ ٿزؼظڂ ػڂ طز٬غ حٿٜخثلش ٿ٬ڄَ اٿيٺ ڃخ طي٩ ٫ڀَ ٧يَىخ ڃن ِٗء اٙ ڃخص 
ًحٿڄٚثټش حٿٌّن ڃ٪ ٍرٺ ٫ِ ًؿپ ٳؤٛزق ٍرٺ ٫ِ ًؿپ ٤ّْٲ ٳِ حٍٕٝ ًهڀض ٫ڀْو 

حٿ٬َٕ ٳڀ٬ڄَ اٿيٺ ڃخ طي٩ ٫ڀَ  حٿزٚى ٳؤٍٓپ ٍرٺ ٫ِ ًؿپ حٿٔڄخء طي٠ذ ڃن ٫ني
٧يَىخ ڃن ڃ٩َٜ ٷظْپ ًٙ ڃيٳن ڃْض اٙ ٗٸض حٿٸزَ ٫نو كظَ طـ٬ڀو ڃن ٫ني ٍأٓو 
ٳْٔظٌُ ؿخٿٔخ ٳْٸٌٽ ٍرٺ ڃيْڂ ٿڄخ ٻخڅ ٳْو ّٸٌٽ ّخ ٍد أڃْ حٿٌْځ ًٿ٬ييه رخٿلْخس 

خ٩ ّلٔزو كيّؼخ رؤىڀو ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻْٲ ّـڄ٬نخ ر٬يڃخ طڄِٷنخ حٿَّخف ًحٿزڀَ ًحٿٔز
ٷخٽ أنزجٺ رڄؼپ ًٿٺ ٳِ آٙء حهلل حٍٕٝ أَٗٳض ٫ڀْيخ ًىِ ڃيٍس رخٿْش ٳٸڀض ٙ طلْخ أريح 
ػڂ أٍٓپ ٍرٺ ٫ِ ًؿپ ٫ڀْيخ حٿٔڄخء ٳڀڂ طڀزغ ٫ڀْٺ اٙ أّخڃخ كظَ أَٗٳض ٫ڀْيخ ًىِ 
َّٗش ًحكيس ًٿ٬ڄَ اٿيٺ ٿيٌ أٷيٍ ٫ڀَ أڅ ّـڄ٬يڂ ڃن حٿڄخء ٫ڀَ أڅ ّـڄ٪ نزخص حٍٕٝ 

ء ًڃن ڃٜخ٫ٍيڂ ٳظن٨ًَڅ اٿْو ًّن٨َ اٿْټڂ ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳْوَؿٌڅ ڃن حٌٕٛح
ًٻْٲ نلن ڃڀت حٍٕٝ ًىٌ ٗوٚ ًحكي نن٨َ اٿْو ًّن٨َ اٿْنخ ٷخٽ أنزجٺ رڄؼپ ًٿٺ 
ٳِ آٙء حهلل ٫ِ ًؿپ حٿ٘ڄْ ًحٿٸڄَ آّش ڃنو َْٰٛس طًَنيڄخ ًَّّخنټڂ ٓخ٫ش ًحكيس ٙ 

َّحٻڂ ًطًَنو ڃن أڅ طًَنيڄخ ط٠خًٍڅ ٳِ ٍإّظيڄخ ًٿ٬ڄَ اٿيٺ ٿيٌ أٷيٍ ٫ڀَ أڅ 
 ًَّّخنټڂ ٙ ط٠خًٍڅ ٳِ ٍإّظيڄخ 

ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳڄخ ّٴ٬پ رنخ ٍرنخ ٫ِ ًؿپ اًح ٿٸْنخه ٷخٽ ط٬ٌَٟڅ ٫ڀْو رخىّش ٿو 
ٛٴلخطټڂ ٙ ّوٴَ ٫ڀْو ڃنټڂ هخٳْش ٳْؤهٌ ٍرٺ ٫ِ ًؿپ رْيه ٯَٳش ڃن حٿڄخء ٳْن٠ق 

٤َس ٳؤڃخ حٿڄٔڀڂ ٳظي٩ ًؿيو ڃؼپ ٷزْڀټڂ ريخ ٳڀ٬ڄَ اٿيٺ ڃخ طو٤ت ًؿو أكيٻڂ ڃنيخ ٷ
حٿ٤َّش حٿز٠ْخء ًأڃخ حٿټخٳَ ٳظو٤ڄو ڃؼپ حٿلڄْڂ حٌٕٓى أٙ ػڂ ّنَٜٱ نزْټڂ ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ ًّٴظَٵ ٫ڀَ أػَه حٿٜخٿلٌڅ ٳْٔڀټٌڅ ؿَٔح ڃن حٿنخٍ ٳ٤ْؤ أكيٻڂ حٿـڄَ 
 ٳْٸٌٽ كْ ّٸٌٽ ٍرٺ ٫ِ ًؿپ أً انو أٙ ٳظ٤ڀ٬ٌڅ ٫ڀَ كٌٝ حٿٌَٓٽ ٫ڀَ أ٧ڄؤ ًحهلل

نخىڀش ٫ڀْيخ ٷ٢ ڃخ ٍأّظيخ ٳڀ٬ڄَ اٿيٺ ڃخ ّز٢ٔ ًحكي ڃنټڂ ّيه ٙ ًٟ٪ ٫ڀْيخ ٷيف ٤ّيَه 
ڃن حٿ٤ٌٱ ًحٿزٌٽ ًحًٍٕ ًطلزْ حٿ٘ڄْ ًحٿٸڄَ ًٙ طًَڅ ڃنيڄخ ًحكيح ٷخٽ ٷڀض ّخ 
ٌٍٓٽ حهلل ٳزڄخ نزَٜ ٷخٽ رڄؼپ رَٜٹ ٓخ٫ظٺ ىٌه ًًٿٺ ٷزپ ٣ڀ٩ٌ حٿ٘ڄْ ٳِ ٌّځ 

ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳزڄخ نـٍِ ڃن ْٓجخطنخ ًكٔنخطنخ أَٗٷض حٍٕٝ ًحؿيض رو حٿـزخٽ 
ٷخٽ حٿلٔنش ر٬َ٘ أڃؼخٿيخ ًحٿْٔجش رڄؼڀيخ اٙ أڅ ٬ّٴٌ ًٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أڃخ حٿـنش أڃخ 
حٿنخٍ ٷخٽ ٿ٬ڄَ اٿيٺ أڅ ٿڀنخٍ ٓز٬ش أرٌحد ڃخ ڃنين رخرخ اٙ َّْٔ حٿَحٻذ رْنيڄخ ٓز٬ْن 

خ رخرخڅ اٙ َّْٔ حٿَحٻذ رْنيڄخ ٓز٬ْن ٫خڃخ ٷڀض ّخ ٫خڃخ ًأڅ ٿڀـنش ٿؼڄخنْش أرٌحد ڃخ ڃنيڄ
ٌٍٓٽ حهلل ٳ٬ڀَ ڃخ ن٤ڀ٪ ڃن حٿـنش ٷخٽ ٫ڀَ أنيخٍ ڃن ٫ٔپ ڃٜٴَ ًأنيخٍ ڃن ٻؤّ ڃخ 
ريخ ڃن ٛيح٩ ًٙ نيحڃش ًأنيخٍ ڃن ٿزن ٿڂ ّظَْٰ ٬٣ڄو ًڃخء ٯَْ آٓن ًرٴخٻيش ٿ٬ڄَ 

حهلل ًٿنخ ٳْيخ أًُحؽ أً  اٿيٺ ڃخ ط٬ڀڄٌڅ ًهَْ ڃن ڃؼڀو ڃ٬و ًأًُحؽ ڃ٤يَس ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ
ڃنين ڃٜڀلخص ٷخٽ حٿٜخٿلخص ٿڀٜخٿلْن طڀًٌنين ڃؼپ ٿٌحطټڂ ٳِ حٿينْخ ًّڀًٌڅ رټڂ ٯَْ 
أڅ ٙ طٌحٿي ٷخٽ ٿٸ٢ْ ٳٸڀض أٷ٠ِ ڃخ نلن رخٿٌٰڅ ًڃنظيٌڅ اٿْو ٳڀڂ ّـزو حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

ّيه ًٷخٽ ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ أرخ٬ّٺ ٷخٽ ٳز٢ٔ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
٫ڀَ اٷخځ حٿٜٚس ًاّظخء حٿِٻخس ًُّخٽ حٿڄَ٘ٹ ًأڅ ٙ طَ٘ٹ رخهلل اٿيخ ٯَْه ٷڀض ًأڅ ٿنخ 
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ڃخ رْن حٿڄَ٘ٵ ًحٿڄَٰد ٳٸزٞ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيه ٧ًن أنِ ڃ٘ظ١َ ْٗجخ ٙ 
٤٬ّْنْو ٷخٽ ٷڀض نلپ ڃنيخ كْغ ٗجنخ ًٙ ّـنِ اڃَإ اٙ ٫ڀَ نٴٔو ٳز٢ٔ ّيه ًٷخٽ ًٿٺ 

كْغ ٗجض ًٙ ّـنِ ٫ڀْٺ اٙ نٴٔٺ ٷخٽ ٳخنَٜٳنخ ٫نو ػڂ ٷخٽ اڅ ىٌّن ٿ٬ڄَ ٿٺ طلپ 
اٿيٺ ڃن أطٸَ حٿنخّ ٳِ حًٕٿَ ًحٓهَس ٳٸخٽ ٿو ٻ٬ذ رن حٿويٍّش أكي رنِ رټَ رن ٻٚد 
ڃنيڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ رنٌ حٿڄنظٴٶ أىپ ًٿٺ ٷخٽ ٳخنَٜٳنخ ًأٷزڀض ٫ڀْو ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل 

ٳِ ؿخىڀْظيڂ ٷخٽ ٷخٽ ٍؿپ ڃن ٫َٝ ٷَّٖ ًحهلل أڅ أرخٹ ىپ ٕكي ڃڄن ڃ٠َ ڃن هَْ 
حٿڄنظٴٶ ٿٴِ حٿنخٍ ٷخٽ ٳڀټؤنو ًٷ٪ كَ رْن ؿڀيُ ًًؿيِ ًٿلڄِ ڃڄخ ٷخٽ ٕرِ ٫ڀَ 
ٍإًّ حٿنخّ ٳيڄڄض أڅ أٷٌٽ ًأرٌٹ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ػڂ اًح حٕهٍَ أؿيپ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ 

أً ٷَِٗ ڃن ڃَ٘ٹ ٳٸپ  حهلل ًأىڀٺ ٷخٽ ًأىڀِ ٿ٬ڄَ حهلل ڃخ أطْض ٫ڀْو ڃن ٷزَ ٫خڃَُ
أٍٓڀنِ اٿْٺ ڃلڄي ٳؤرَ٘ٹ رڄخ ٌّٔءٹ طـَ ٫ڀَ ًؿيٺ ًر٤نٺ ٳِ حٿنخٍ ٷخٽ ٷڀض ّخ 
ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ٳ٬پ ريڂ ًٿٺ ًٷي ٻخنٌح ٫ڀَ ٫ڄپ ٙ ّلٔنٌڅ اٙ اّخه ًٻخنٌح ّلٔزٌڅ أنيڂ 
ڃٜڀلٌڅ ٷخٽ ًٿٺ ٕڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ر٬غ ٳِ آهَ ٻپ ٓز٪ أڃڂ ٬ّنِ نزْخ ٳڄن ٫َٜ نزْو 

 ن حٿ٠خٿْن ًڃن أ٣خ٩ نزْو ٻخڅ ڃن حٿڄيظيّن.ٻخڅ ڃ
 ػثاط تٓ ِشداط اٌغٍّٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ارَحىْڂ رن حٿلـخؽ حٿنخؿِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿٸخىَ رن حٿٍَٔ ٷخٽ9 - 
كيػنِ حرن ٿټنخنش رن ٫زخّ رن ڃَىحّ ٫ن أرْو أڅ أرخه حٿ٬زخّ رن ڃَىحّ كيػو أڅ -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ى٫خ ٫ْ٘ش ٫َٳش ٕڃظو رخٿڄٰٴَس ًحٿَكڄش ٳؤٻؼَ حٿي٫خء ٌٍٓٽ حهلل 
ٳؤؿخرو حهلل ٫ِ ًؿپ أڅ ٷي ٳ٬ڀض ًٯٴَص ٕڃظٺ اٙ ڃن ٧ڀڂ ر٠٬يڂ ر٠٬خ ٳٸخٽ ّخ ٍد 
انٺ ٷخىٍ أڅ طٰٴَ ٿڀ٨خٿڂ ًطؼْذ حٿڄ٨ڀٌځ هَْح ڃن ڃ٨ڀڄظو ٳڀڂ ّټن ٳِ طڀٺ حٿ٬ْ٘ش اٙ ًح 

ِىٿٴش ٳ٬خى ّي٫ٌ ٕڃظو ٳڀڂ ّڀزغ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ ٻؤنِ ڃن حٿٰي ى٫خ ٯيحس حٿڄ
أڅ طزٔڂ ٳٸخٽ ر٬ٞ أٛلخرو ّخ ٌٍٓٽ حهلل رؤرِ أنض ًأڃِ ٟلټض ٳِ ٓخ٫ش ٿڂ طټن 
ط٠لٺ ٳْيخ ٳڄخ أٟلټٺ أٟلٺ حهلل ٓنٺ ٷخٽ طزٔڄض ڃن ٫يً حهلل ارڀْْ كْن ٫ڀڂ أڅ 

خٿؼزٌٍ ًحٿٌّپ ًّلؼٌ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷي حٓظـخد ٿِ ٳِ أڃظِ ًٯٴَ ٿڀ٨خٿڂ أىٌٍ ّي٫ٌ ر
 حٿظَحد ٫ڀَ ٍأٓو ٳظزٔڄض ڃڄخ ّٜن٪ ؿ٫ِو.

 ػشٚج تٓ ِعشط تٓ أٚط تٓ ؼاسشح تٓ الَ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ىْ٘ڂ ٫ن حرن أرِ هخٿي ًُٻَّخ ٫ن حٿ٬٘زِ ٷخٽ  - 

 أهزَنِ ٫ًَس رن ڃ٠َّ ٷخٽ9
ىٌ رـڄ٪ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ؿجظٺ ڃن ؿزڀِ ٣ِء أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ً-

أط٬زض نٴِٔ ًأنٜزض ٍحكڀظِ ًحهلل ڃخ طَٻض ڃن ؿزپ اٙ ًٷٴض ٫ڀْو ٳيپ ٿِ ڃن كؾ 
ٳٸخٽ ڃن ٗيي ڃ٬نخ ىٌه حٿٜٚس ٬ّنِ ٛٚس حٿٴـَ رـڄ٪ ًًٷٲ ڃ٬نخ كظَ نٴْٞ ڃنو ًٷي 

 أٳخٝ ٷزپ ًٿٺ ڃن ٫َٳخص ٿْٚ أً نيخٍح ٳٸي طڂ كـو ًٷ٠َ طٴؼو ٷخٽ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ ٷخٽ كيػنخ ُٻَّخ ٫ن حٿ٬٘زِ ٷخٽ9 - 
كيػنِ ٫ًَس رن ڃ٠َّ رن أًّ رن كخٍػش رن ٙځ أنو كؾ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڂ ّيٍٹ حٿنخّ اٙ ٿْٚ ًىٌ رـڄ٪ ٳخن٤ڀٶ اٿَ ٫َٳخص ٳؤٳخٝ ڃنيخ ػڂ 
٬زض نٴِٔ ًأنٜزض ٍحكڀظِ ٳيپ ٿِ ڃن كؾ ٳٸخٽ ٍؿ٪ ٳؤطَ ؿڄ٬خ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أط
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ڃن ٛڀَ ڃ٬نخ ٛٚس حٿٰيحس رـڄ٪ ًًٷٲ ڃ٬نخ كظَ نٴْٞ ًٷي أٳخٝ ٷزپ ًٿٺ ڃن 
 ٫َٳخص ٿْٚ أً نيخٍح ٳٸي طڂ كـو ًٷ٠َ طٴؼو.

 لرادج تٓ إٌؼّاْ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
 ّؾ ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ؿَ - 
أهزَص أڅ أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ ٫ًن ٓڀْڄخڅ حرن ڃٌَٓ ٫ن ٳٚڅ ٫ًن أرِ حٿِرَْ ٫ن -

ؿخرَ رن ٫زي حهلل ًٿڂ ّزڀٮ أرٌ حٿِرَْ ىٌه حٿٸٜش ٻڀيخ أڅ أرخ ٷظخىس أطَ أىڀو ٳٌؿي ٷ٬ٜش 
ػَّي ڃن ٷيّي حٕٟلَ ٳؤرَ أڅ ّؤٻڀو ٳؤطَ ٷظخىس رن حٿن٬ڄخڅ ٳؤهزَه أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

خځ ٳِ كؾ ٳٸخٽ انِ ٻنض أڃَطټڂ أڅ ٙ طؤٻڀٌح حٕٟخكِ ٳٌٵ ػٚػش أّخځ ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷ
ٿظ٬ٔټڂ ًأنِ أكڀو ٿټڂ ٳټڀٌح ڃنو ڃخ ٗجظڂ ٷخٽ ًٙ طز٬ٌْح ٿلٌځ حٿييُ ًحٕٟخكِ ٳټڀٌح 

 ًطٜيٷٌح ًحٓظڄظ٬ٌح رـڀٌىىخ ًاڅ أ٬٣ڄظڂ ڃن ٿلٌڃيخ ْٗجخ ٳټڀٌه اڅ ٗجظڂ ٷخٽ
 ٽ كيػنِ حرن ؿَّؾ ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخ - 
ٷخٽ ٓڀْڄخڅ رن ڃٌَٓ أهزَنِ ُرْي أڅ أرخ ٬ْٓي حٿويٍُ أطَ أىڀو ٳٌؿي ٷ٬ٜش ڃن ٷيّي -

حٕٟلَ ٳؤرَ أڅ ّؤٻڀو ٳؤطَ ٷظخىس حرن حٿن٬ڄخڅ ٳؤهزَه أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخځ 
ٿټڂ ٳټڀٌح ٳٸخٽ انِ ٻنض أڃَطټڂ أڅ ٙ طؤٻڀٌح حٕٟخكِ ٳٌٵ ػٚػش أّخځ ٿظ٬ٔټڂ ًانِ أكڀو 

ڃنو ڃخ ٗجظڂ ًٙ طز٬ٌْح ٿلٌځ حٿييُ ًحٕٟخكِ ًطٜيٷٌح ًحٓظڄظ٬ٌح رـڀٌىىخ ًٙ طز٬ٌْىخ 
٫ن أرِ ٬ْٓي ٫ن حٿنزِ ٛڀَ ليّغ ًاڅ أ٬٣ڄظڂ ڃن ٿلڄيخ ٳټڀٌح اڅ ٗجظڂ ًٷخٽ ٳِ ىٌح حٿ

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخٓڅ ٳټڀٌح ًحطـًَح ًحىهًَح ًٷخٽ
٫ن حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ؿخرَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ  - 

 ُرْي ىٌح ٫ن أرِ ٬ْٓي ٿڂ ّزڀٰو ٻڀو ًٿٺ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽكيّغ نلٌ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ ًٷخٽ كيػنخ ُىَْ ٬ّنِ حرن ڃلڄي  - 

كڄن رن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٫ن َّٗٺ ٬ّنِ حرن ٫زي حهلل حرن أرِ نڄَ طڄْڂ ٫ن ٫زي حٿَ
٫ن أرْو ٫ًڄو ٷظخىس أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٻڀٌح ٿلٌځ حٕٟخكِ 

 ًحىهًَح ٷخٽ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن ڃلڄي رن آلٶ ٷخٽ9 - 
كيػنِ ڃلڄي رن ٫ڀِ رن كْٔن رن ؿ٬ٴَ ًأرِ آلٶ رن ّٔخٍ ٫ن ٫زي حهلل رن هزخد -

ڃٌٿَ رنِ ٫يُ رن حٿنـخٍ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ٷي نيخنخ ٫ن أڅ نؤٻپ ٿلٌځ نٔټنخ ٳٌٵ ػٚع ٷخٽ ٳوَؿض ٳِ ٓٴَ ػڂ ٷيڃض ٫ڀَ 
أىڀِ ًًٿٺ ر٬ي حٕٟلَ رؤّخځ ٷخٽ ٳؤطظنِ ٛخكزظِ رٔڀٶ ٷي ؿ٬ڀض ٳْو ٷيّي ٳٸڀض ٿيخ أنَ 

نخ ٷخٽ ٳٸڀض ٿيخ أًٿڂ ّنينخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٺ ىٌح حٿٸيّي ٳٸخٿض ڃن ٟلخّخ
٫ن أڅ نؤٻڀيخ ٳٌٵ ػٚع ٷخٽ ٳٸخٿض انو ٷي ٍهٚ ٿڀنخّ ر٬ي ًٿٺ ٷخٽ ٳڀڂ أٛيٷيخ كظَ 
ر٬ؼض اٿَ أهِ ٷظخىس رن حٿن٬ڄخڅ ًٻخڅ ريٍّخ أٓؤٿو ٫ن ًٿٺ ٷخٽ ٳز٬غ اٿِ أڅ ٻپ ٬٣خڃٺ 

 ٿڀڄٔڀڄْن ٳِ ًٿٺ. ٳٸي ٛيٷض ٷي أٍهٚ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
 سفاػح تٓ ػشاتح اٌعٕٟٙ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ. لاي ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ حٿيٓظٌحثِ ٫ن  - 
 ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن ىٚٽ رن أرِ ڃْڄٌنش ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن ٍٳخ٫ش حٿـينِ ٷخٽ9
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٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ اًح ٻنخ رخٿټيّي أً ٷخٽ رٸيّي ٳـ٬پ ٍؿخٽ  أٷزڀنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-
ڃنخ ّٔظؤًنٌڅ اٿَ أىڀْيڂ ٳْؤًڅ ٿيڂ ٳٸخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳلڄي حهلل ػڂ أػنَ 
٫ڀْو ػڂ ٷخٽ ڃخ رخٽ ٍؿخٽ ّټٌڅ ٗٶ حٿ٘ـَس حٿظِ طڀِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ڃن حٿٸٌځ اٙ رخٻْخ ٳٸخٽ ٍؿپ اڅ حٿٌُ  أرٰٞ اٿْيڂ ڃن حٿ٘ٶ حٓهَ ٳڀڂ نَ ٫ني ًٿٺ
ّٔظؤًنٺ ر٬ي ىٌح ٿٔٴْو ٳلڄي حهلل ًٷخٽ كْنجٌ أٗيي ٫ني حهلل ٙ ّڄٌص ٫زي ّ٘يي أڅ ٙ اٿو 
اٙ حهلل ًأنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛيٷخ ڃن ٷڀزو ػڂ ّٔيى اٙ ٓڀٺ ٳِ حٿـنش ٷخٽ ًٷي ٫ًينِ ٍرِ 

د ًانِ ٍٕؿٌ أڅ ٫ِ ًؿپ أڅ ّيهپ ڃن أڃظِ ٓز٬ْن أٿٴخ ٙ كٔخد ٫ڀْيڂ ًٙ ٫ٌح
ّيهڀٌىخ كظَ طزٌإح أنظڂ ًڃن ٛڀق ڃن آرخثټڂ ًأًُحؿټڂ ًًٍّخطټڂ ڃٔخٻن ٳِ حٿـنش ًٷخٽ 
اًح ڃ٠َ نٜٲ حٿڀْپ أً ٷخٽ ػڀؼخ حٿڀْپ ّنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ اٿَ حٿٔڄخء حٿينْخ ٳْٸٌٽ ٙ 
أٓؤٽ ٫ن ٫زخىُ أكيح ٯَُْ ڃن ًح ّٔظٰٴَنِ ٳؤٯٴَ ٿو ڃن حٿٌُ ّي٫ٌنِ أٓظـْذ ٿو ڃن 

 ٌُ ّٔؤٿنِ أ٤٫ْو كظَ ّنٴـَ حٿٜزق ٷخٽًح حٿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس ٷخٽ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٷخٽ كيػنخ ّلَْ رن  - 

أرِ ٻؼَْ ٫ن ىٚٽ رن أرِ ڃْڄٌنش ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن ٍٳخ٫ش رن ٫َحرش حٿـينِ ٷخٽ 
ليّغ نٌنو ٳٌٻَ حٿٛيٍنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ڃټش ٳـ٬پ حٿنخّ ّٔظؤً

 ٷخٽ9
ًٷخٽ أرٌ رټَ أڅ حٿٌُ ّٔظؤًنٺ ر٬ي ىٌه ٿٔٴْو ٳِ نٴِٔ ػڂ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

كڄي حهلل ًٷخٽ هَْح ػڂ ٷخٽ أٗيي ٫ني حهلل ًٻخڅ اًح كڀٲ ٷخٽ ًحٿٌُ نٴْ ڃلڄي رْيه ڃخ ڃن 
 ٫زي ّئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ ػڂ ّٔيى اٙ ٓڀٺ ٳِ حٿـنش ٳٌٻَ حٿليّغ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ّلَْ ٬ّنِ حرن  - 
 أرِ ٻؼَْ ٷخٽ9

كيػنِ ىٚٽ رن أرِ ڃْڄٌنش ٍؿپ ڃن أىپ حٿڄيّنش ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن ٍٳخ٫ش رن -
٫َحرش حٿـينِ ٷخٽ أٷزڀنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ اًح ٻنخ رخٿټيّي أً ٷخٽ 

 ٷخٽ9ليّغ َ حٿر٬َٳش ٳٌٻ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٬ّنِ حٿيٓظٌحثِ ٷخٽ  - 

 كيػنخ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن ىٚٽ رن أرِ ڃْڄٌنش ٷخٽ9
كيػنخ ٤٫خء رن ّٔخٍ أڅ ٍٳخ٫ش حٿـينِ كيػو ٷخٽ أٷزڀنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

رٸيّي ؿ٬پ ٍؿخٽ ّٔظؤًنٌڅ اٿَ أىڀْيڂ ٳْئًڅ ٿيڂ ٷخٽ ًٓڀڂ كظَ اًح ٻنخ رخٿټيّي أً ٷخٽ 
ٳلڄي حهلل ًأػنَ ٫ڀْو ًٷخٽ هَْح ًٷخٽ أٗيي ٫ني حهلل ٙ ّڄٌص ٫زي ٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل 
ًأڅ ڃلڄيح ٌٍٓٽ حهلل ٛخىٷخ ڃن ٷڀزو ػڂ ّٔيى اٙ ٓڀٺ ٳِ حٿـنش ػڂ ٷخٽ ٫ًينِ ٍرِ أڅ 

ٌ أڅ ٙ ّيهڀٌىخ كظَ طزئًح أنظڂ ًڃن ّيهپ ڃن أڃظِ ٓز٬ْن أٿٴخ رَْٰ كٔخد ًانِ ٍٕؿ
ٛڀق ڃن أًُحؿټڂ ًًٍحٍّټڂ ڃٔخٻن ٳِ حٿـنش ًٷخٽ اًح ڃ٠َ نٜٲ حٿڀْپ أً ػڀغ حٿڀْپ 
ّنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ اٿَ حٿٔڄخء حٿينْخ ٳْٸٌٽ ٙ أٓؤٽ ٫ن ٫زخىُ أكيح ٯَُْ ڃن ًح حٿٌُ 

٤ْو كظَ ّٔظٰٴَنِ أٯٴَ ٿو ڃن ًح حٿٌُ ّي٫ٌنِ ٳخٓظـْذ ٿو ڃن ًح حٿٌُ ّٔؤٿنِ ٳؤ٫
 ّنٴـَ حٿٜزق.

 سظً سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
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 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ًىْذ ٷخٽ كيػنخ ڃٌَٓ رن ٫ٸزش ٷخٽ9 -
كيػنِ أرٌ ٓڀڄش ٫ن حٿَؿپ حٿٌُ ڃَ رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّنخؿِ -

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳ٫ِڂ أرٌ ٓڀڄش أنو طـنذ أڅ ّينٌ ڃن 
طوٌٳخ أڅ ّٔڄ٪ كيّؼو ٳڀڄخ أٛزق ٷخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ڃن٬ٺ أڅ طٔڀڂ 
اً ڃٍَص رِ حٿزخٍكش ٷخٽ ٍأّظٺ طنخؿِ ٍؿٚ ٳوْ٘ض أڅ طټَه أڅ أىنٌ ڃنټڄخ ٷخٽ ًىپ 

ٷي ٓڄ٬ض طيٍُ ڃن حٿَؿپ ٷخٽ ٙ ٷخٽ ٳٌٿٺ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ًٿٌ ٓڀڄض ٿَى حٿٔٚځ ً
 ڃن ٯَْ أرِ ٓڀڄش أنو كخٍػش رن حٿن٬ڄخڅ ٷخٽ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض أرخ ڃخٿٺ حٕٗـ٬ِ ّليع ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ أهزَنِ ڃن ٍأٍ -

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٳِ ػٌد ٷي هخٿٲ رْن ٣َٳْو.
  تٓ صِؼح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ. لاي ػثذ اهللؼذ٠س 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫زي حهلل رن ُڃ٬ش ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّٻَ حٿنٔخء ٳ٦٫ٌ ٳْين ًٷخٽ ٫ٚځ ٠َّد أكيٻڂ -

 اڃَأطو ًٿ٬ڀو أڅ ٠ّخؿ٬يخ ڃن آهَ حٿنيخٍ أً آهَ حٿڀْپ ٷخٽ
حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫زي  كيػنخ ٫زي - 

 حهلل رن ُڃ٬ش ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اً حنز٬غ أٗٸخىخ حنز٬غ ٿيخ ٍؿپ ٫خٍځ ٫ِِّ ڃنْ٪ -

ٳِ ٍى٢ ڃؼپ حرن ُڃ٬ش ػڂ ٨٫ًيڂ ٳِ حٿ٠لٺ ڃن حٿ٣َ٠ش ٳٸخٽ اٿَ ڃخ ٠ّلٺ أكيٻڂ 
خٽ اٿَ ڃخ ّـڀي أكيٻڂ اڃَأطو ؿڀي حٿ٬زي ػڂ ٿ٬ڀو أڅ ٠ّخؿ٬يخ ڃن آهَ ڃڄخ ّٴ٬پ ٷخٽ ػڂ ٷ

 ٌّڃو ٷخٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

 ُڃ٬ش ٷخٽ9
ه٤ذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ حٿنخٷش ًًٻَ حٿٌُ ٫ٸَىخ ٳٸخٽ اً حنز٬غ -

ٍؿپ ٫خٍځ ٫ِِّ ڃنْ٪ ٳِ ٍى٢ ڃؼپ حرن ُڃ٬ش ػڂ ًٻَ حٿنٔخء ٳ٨٫ٌيڂ  أٗٸخىخ حنز٬غ ٿيخ
ٳْين ٳٸخٽ ٫ٚځ ّـڀي أكيٻڂ اڃَأطو ؿڀي حٿ٬زي ًٿ٬ڀو ٠ّخؿ٬يخ ڃن آهَ ٌّڃو ػڂ ٨٫ًيڂ 

 ٳِ ٟلټيڂ ڃن حٿ٣َ٠ش ٳٸخٽ ٫ٚځ ٠ّلٺ أكيٻڂ ٫ڀَ ڃخ ّٴ٬پ.
٫ن ٫زي حهلل رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن ى٘خځ ٫ن أرْو - 

ُڃ٬ش ٨٫ًيڂ ٳِ حٿنٔخء ًٷخٽ ٫ٚځ ٠َّد أكيٻڂ اڃَأطو َٟد حٿ٬زي ػڂ ٠ّخؿ٬يخ ڃن 
 آهَ حٿڀْپ.

 عٍّاْ تٓ ػاِش سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ. لاي ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن كٴٜش ٫ن  - 

 و ٷخٽ9حٿَرخد حٿ٠زْش ٫ن ٓڀڄخڅ رن ٫خڃَ حٿ٠زِ أن
اًح أٳ٤َ أكيٻڂ ٳڀْٴ٤َ ٫ڀَ طڄَ ٳبڅ ٿڂ ّـي ٳڀْٴ٤َ ٫ڀَ حٿڄخء ٳبڅ حٿڄخء ٣يٌٍ ٷخٽ -

 ى٘خځ ًكيػنِ ٫خٛڂ حٕكٌٽ أڅ كٴٜش ٍٳ٬ظو اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن ٫خٛڂ ٫ن كٴٜش ٫ن حٿَرخد  - 
زِ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳڀْٴ٤َ ٫ڀَ طڄَ ٫ن ٫ڄيخ ٓڀڄخڅ رن ٫خڃَ حٿ٠

ٳبڅ ٿڂ ّـي ٳڀْٴ٤َ ٫ڀَ ڃخء ٳبنو ٣يٌٍ ًڃ٪ حٿٰٚځ ٫ٸْٸظو ٳؤڃ٤ٌْح ٫نو حًٍٕ ًأٍّٸٌح 
 ٫نو ىڃخ ًحٿٜيٷش ٫ڀَ ًُ حٿٸَحرش ػنظخڅ ٛيٷش ًٛڀش ٷخٽ

٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ حرن ٫ٌڅ ٫ن كٴٜش رنض َّْٓن  - 
 حٿَرخد رنض ٛڀْ٪ ٫ن ٓڀڄخڅ رن ٫خڃَ حٿ٠زِ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٜيٷش ٫ڀَ حٿڄٔټْن ٛيٷش ًىِ ٫ڀَ ًُ حٿٸَحرش -
 حػنظخڅ ٛڀش ًٛيٷش ٷخٽ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫خٛڂ حٕكٌٽ ٫ن  - 
 ٫ن ٓڀڄخڅ رن ٫خڃَ حٿ٠زِ ٷخٽ9 كٴٜش ٫ن حٿَرخد أځ حٿَحثق حرنش ٛڀْ٪

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أٳ٤َ أكيٻڂ ٳڀْٴ٤َ ٫ڀَ طڄَ ٳبڅ ٿڂ ّـي ٳڀْٴ٤َ -
 ٫ڀَ ڃخء ٳبنو ٣يٌٍ ٷخٽ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًحرن نڄَْ ٷخٙ كيػنخ ى٘خځ ًِّّي ٷخٽ  - 
رن ٫خڃَ حٿ٠زِ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن كٴٜش حرنش َّْٓن ٫ن ٓڀڄخڅ 

ًٓڀڂ ٷخٽ حرن نڄَْ أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ ِّّي رن ىخًٍڅ ٓڄ٬ض 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃ٪ حٿٰٚځ ٫ٸْٸظو ٳخىَّٸٌح ٫نو ىڃخ ًأڃ٤ٌْح ٫نو 

 حًٍٕ.
ْ ٫ن حرن َّْٓن ٫ن ٓڀڄخڅ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٷخٽ أهزَنخ ٌّن - 

 ٫خڃَ حٿ٠زِ ٷخٽ9
 ٷخٽ ڃ٪ حٿٰٚځ ٫ٸْٸظو ٳخٍّٸٌح ٫نو ىڃخ ًأڃ٤ٌْح ٫نو حًٍٕ ٷخٽ9-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ٫خٛڂ ٫ن كٴٜش ٫ن حٿَرخد  - 

 ٫ن ٓڀڄخڅ رن ٫خڃَ حٿ٠زِ ٷخٽ9
ٻڂ ٳڀْٴ٤َ ٫ڀَ طڄَ ٳبڅ ٿڂ ّـي ٳڀْٴ٤َ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أٳ٤َ أكي-

 ٫ڀَ ڃخء ٳبنو ٣يٌٍ ٷخٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن كٴٜش حرنش َّْٓن  - 

 ٫ن حٿَرخد ٫ن ٓڀڄخڅ رن ٫خڃَ ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أٳ٤َ أكيٻڂ ٳڀْٴ٤َ ٫ڀَ طڄَ ٳبڅ ٿڂ ّـي ٳڀْٴ٤َ -

ٳبڅ حٿڄخء ٣يٌٍ ًٷخٽ ڃ٪ حٿٰٚځ ٫ٸْٸظو ٳخىَّٸٌح ٫نو ىڃخ ًأڃ٤ٌْح ٫نو حًٍٕ ًٷخٽ  رڄخء
 حٿٜيٷش ٫ڀَ حٿڄٔټْن ٛيٷش ًىِ ٫ڀَ ًُ حٿَكڂ حػنظخڅ ٛڀش ًٛيٷش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن كٴٜش ٫ن ٓڀڄخڅ  - 
 حرن ٫خڃَ ٷخٽ9

٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ حٿٜيٷش ٫ڀَ حٿڄٔټْن ٛيٷش ًحٿٜيٷش ٫ڀَ  ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-
 ًُ حٿَكڂ حػنظخڅ ٛيٷش ًٛڀش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ى٘خځ ٷخٽ كيػظنِ كٴٜش ٫ن  - 
 ٓڀڄخڅ رن ٫خڃَ ٷخٽ9
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ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃ٪ حٿٰٚځ ٫ٸْٸظو ٳخىَّٸٌح ٫نو ىڃخ -
و حًٍٕ ٷخٽ ًٓڄ٬ظو ّٸٌٽ ٛيٷظٺ ٫ڀَ حٿڄٔټْن ٛيٷش ًىِ ٫ڀَ ًُ حٿَكڂ ًأڃ٤ٌْح ٫ن

 ػنظخڅ ٛيٷش ًٛڀش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن حرن ٫ٌڅ ٫ن كٴٜش رنض  - 

 َّْٓن ٫ن أځ حٿَحثق حرنش ٛڀْ٪ ٫ن ٓڀڄخڅ رن ٫خڃَ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
 ش ًانيخ ٫ڀَ ًُ حٿَكڂ حػنظخڅ انيخ ٛيٷش ًٛڀش.حٿٜيٷش ٫ڀَ حٿڄٔټْن ٛيٷ-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٷخٽ9 - 
أنزؤنخ أٌّد ًكزْذ ًٌّنْ ًٷظخىس ٫ن ڃلڄي رن َّْٓن ٫ن ٓڀڄخڅ رن ٫خڃَ حٿ٠زِ أڅ -

أڃ٤ٌْح ٫نو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳِ حٿٰٚځ ٫ٸْٸظو ٳخىَّٸٌح ٫نو ىڃخ ً
 حًٍٕ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ٫خٛڂ ٫ن كٴٜش ٫ن حٿَرخد  - 
 ٫ن ٓڀڄخڅ رن ٫خڃَ حٿ٠زِ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أٳ٤َ أكيٻڂ ٳڀْٴ٤َ ٫ڀَ طڄَ ٳبڅ ٿڂ ّـي طڄَح -
 ٳڀْٴ٤َ ٫ڀَ ڃخء ٳبنو ٿو ٣يٌٍ.

أرِ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن أٌّد ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 
ڃلڄي رن َّْٓن ٫ن ٓڀڄخڅ رن ٫خڃَ ٿڂ ٌّٻَ أٌّد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًى٘خځ 
٫ن ڃلڄي ٫ن ٓڀڄخڅ ٍٳ٬و اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ٫ن حٿٰٚځ ٫ٸْٸش 

 ٳخىَّٸٌح ٫نو ىڃخ ًأڃ٤ٌْح ٫نو حًٍٕ.
 كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن أٌّد ًٷظخىس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ڃلڄي رن َّْٓن ٫ن ٓڀڄخڅ رن ٫خڃَ حٿ٠زِ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
 ٳِ حٿٰٚځ ٫ٸْٸظو ٳخىَّٸٌح ٫نو ىڃخ ًأڃ٤ٌْح ٫نو حًٍٕ ٷخٽ-
٫ٌڅ ٬ًْٓي ٫ن ڃلڄي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد رن ٤٫خء ٫ن حرن  - 

 رن َّْٓن ٫ن ٓڀڄخڅ رن ٫خڃَ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
ڃ٪ حٿٰٚځ ٫ٸْٸظو ٳخىَّٸٌح ٫نو حٿيځ ًأڃ٤ٌْح ٫نو حًٍٕ ٷخٽ ًٻخڅ حرن َّْٓن ّٸٌٽ اڅ -

 ٿڂ طټن أڃخ٣ش حًٍٕ كڀٶ حٿَأّ ٳٚ أىٍُ ڃخ ىٌ ٷخٽ
كيػنخ ٷظخىس ٫ن حرن َّْٓن ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ  - 

 ٓڀڄخڅ رن ٫خڃَ حٿ٠زِ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
 ڃ٪ حٿٰٚځ ٫ٸْٸظو ٳخىَّٸٌح ٫نو حٿيځ ًأڃ٤ٌْح ٫نو حًٍٕ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫خٛڂ ٫ن كٴٜش  - 

 ڀڂ أنو ٷخٽ٫9ن ٓڀڄخڅ رن ٫خڃَ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ
 ڃن ًؿي طڄَح ٳڀْٴ٤َ ٫ڀْو ٳبڅ ٿڂ ّـي طڄَح ٳڀْٴ٤َ ٫ڀَ حٿڄخء ٳبڅ حٿڄخء ٣يٌٍ.-

 لشج اٌّضٟٔ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ. لاي ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ ٷخٽ كيػنخ أرٌ هْؼڄش ٫ن ٫ًَس رن ٫زي  - 

 ن أرْو ٷخٽ9حهلل رن ٷَْ٘ حٿـ٬ٴِ ٷخٽ كيػنِ ڃ٬خًّش رن ٷَس ٫
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أطْض ٳِ ٍى٢ ڃن ڃِّنش ٳزخ٬ّنخ ًأڅ ٷڄْٜو ٿڄ٤ڀٶ ٳزخ٬ّظو ٳؤىهڀض ّيُ ٳِ ؿْذ -
حٿٸڄْٚ ٳڄٔٔض حٿوخطڂ ٷخٽ ٫ًَس ٳڄخ ٍأّض ڃ٬خًّش ًٙ أرخه ٗظخء ًٙ كَح اٙ ڃ٤ڀٸِ 

 اُحٍىڄخ ٙ ٍِّحڅ أريح ٷخٽ
ڃٔڀڂ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ ر٤ٔخځ رن - 

 ڃ٬خًّش رن ٷَس ٷخٽ9
ٷخٽ أرِ ٿٸي ٫ڄَنخ ڃ٪ نزْنخ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃخٿنخ ٬٣خځ اٙ حٌٕٓىحڅ ػڂ ٷخٽ ىپ -

 طيٍُ ڃخ حٌٕٓىحڅ ٷڀض ٙ ٷخٽ حٿظڄَ ًحٿڄخء ٷخٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃ٬خًّش رن ٷَس  - 

ََ ٷخٽ٫ن أرْو أنو أطَ حٿنز  ِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷي ٻخڅ كڀذ ًٛ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ ٫ن ٬ٗزش ٫ن ڃ٬خًّش ٷخٽ9 - 
 ٻخڅ أرِ كيػنخ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٚ أىٍُ أٓڄ٬و ڃنو أً كيع ٫نو ٷخٽ-
َْٔس كيػنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ حرن ٫ڄًَ ٷخٽ كيػنخ هخٿي رن ڃ - 

 ڃ٬خًّش رن ٷَس ٫ن أرْو ٷخٽ9
نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ىخطْن حٿ٘ـَطْن حٿوزْؼظْن ًٷخٽ ڃن أٻڀيڄخ ٳٚ -

 ّٸَرن ڃٔـينخ ًٷخٽ اڅ ٻنظڂ ٙري آٻڀْيڄخ ٳؤڃْظٌىڄخ ٣زوخ ٷخٽ ٬ّنِ حٿزٜپ ًحٿؼٌځ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي ٷخٽ9 - 
٬زش ٫ن ڃ٬خًّش رن اّخّ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرِ ًٷي ٻخڅ أىٍٹ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو كيػنخ ٗ-

 ًٓڀڂ ٳڄٔق ٍأٓو ًحٓظٰٴَ ٿو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃ٬خًّش رن ٷَس ٫ن أرْو ٫ن  - 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
 ٳِ ْٛخځ ػٚػش أّخځ ڃن حٿ٘يَ ٌٛځ حٿيىَ ًاٳ٤خٍه.-
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش ٫ن أرِ اّخّ ٷخٽ9كي - 
ؿخء حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٯٚځ َْٰٛ ٳڄٔق ٍأٓو ًحٓظٰٴَ ٿو ٷخٽ ٬ٗزش ٷڀنخ -

.ََ  ٿو ٛلزش ٷخٽ ٙ ًٿټنو ٻخڅ ٫ڀَ ٫ييه ٷي كڀذ ًٛ
 ٘ؾاَ تٓ ػاِش األٔصاسٞ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

 كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس ٫ن كڄْي رن ىٚٽ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل - 
 ى٘خځ رن ٫خڃَ حٕنٜخٍُ ٷخٽ9

ٿڄخ ٻخڅ ٌّځ أكي أٛخد حٿنخّ ٷَف ًؿيي ٗيّي ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
حكٴًَح ًأ٬ًٌٓح ًحىٳنٌح حٗػنْن ًحٿؼٚػش ٳِ حٿٸزَ ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃن نٸيځ ٷخٽ أٻؼَىڂ 

 خ ًأهٌح ٿڀٸَآڅ ٷخٽؿڄ٬
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٷخٽ كيػنخ أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٷخٽ9 - 
ٻخڅ حٿنخّ ّ٘ظًَڅ حٿٌىذ رخٿٌٍٵ نْٔجش اٿَ حٿ٤٬خء ٳؤطَ ٫ڀْيڂ ى٘خځ رن ٫خڃَ ٳنيخىڂ -

ٽ ًٷخٽ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيخنخ أڅ نزْ٪ حٿٌىذ رخٿٌٍٵ نْٔجش ًأنزؤنخ أً ٷخ
 ًأهزَنخ أڅ ًٿٺ ىٌ حٿَرخ ٷخٽ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٷخٽ أنزؤنخ أٌّد ٫ن كڄْي رن ىٚٽ ٫ن  - 
 ر٬ٞ أْٗخهيڂ ٷخٽ9

ٷخٽ ى٘خځ رن ٫خڃَ ٿـَْحنو انټڂ ٿظو٤ٌڅ اٿَ ٍؿخٽ ڃخ ٻخنٌح رؤك٠َ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ -
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٙ أ٫ًَ ٿليّؼو ڃنِ ًانِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل 

 ڃخ رْن هڀٶ آىځ اٿَ ٷْخځ حٿٔخ٫ش أڃَح أٻزَ ڃن حٿيؿخٽ ٷخٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن أٌّد ٫ن كڄْي رن ىٚٽ ٫ن  - 

 ى٘خځ رن ٫خڃَ ٷخٽ9
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃنخ ٷظپ أرِ ليّغ انټڂ ٿظو٤ٌڅ اٿَ أٷٌحځ ڃخىڂ رؤ٫ڀڂ ر-

ځ أكي ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اكٴًَح ًأ٬ًٌٓح ًاىٳنٌح حٗػنْن ًحٿؼٚػش ٳِ ٌّ
حٿٸزَ ًٷيڃٌح أٻؼَىڂ ٷَآنخ ًٻخڅ أرِ أٻؼَىڂ ٷَآنخ ٳٸيځ ٷخٽ ًٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ًحهلل ڃخ رْن هڀٶ آىځ اٿَ ٷْخځ حٿٔخ٫ش أڃَح أ٨٫ڂ ڃن حٿيؿخٽ ٷخٽ
 كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٷخٽ كيػنخ أٌّد ٫ن كڄْي رن ىٚٽ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل - 

ى٘خځ رن ٫خڃَ ٷخٽ ٗټٌح اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٸَف ٌّځ أكي ًٷخٿٌح ٻْٲ 
طؤڃَ رٸظٚنخ ٷخٽ حكٴًَح ًأ٬ًٌٓح ًأكٔنٌح ًاىٳنٌح ٳِ حٿٸزَ حٗػنْن ًحٿؼٚػش ًٷيڃٌح 

 ّيُ حػنْن. أٻؼَىڂ ٷَآنخ ٷخٽ ى٘خځ ٳٸيځ أرِ رْن
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف رن ٫زخىس ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ِّّي حٿَٗٺ ٷخٽ  - 

 ٬ٗزش ٷَأطو ٫ڀْو ٷخٽ9
ٓڄ٬ض ڃ٬خًس حٿ٬يًّش ٷخٿض ٓڄ٬ض ى٘خځ رن ٫خڃَ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ٌٵ ػٚع ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ ّلپ ٿڄٔڀڂ أڅ ّيـَ ڃٔڀڄخ ٳٌٵ ػٚع ٿْخٽ ٳبڅ ٻخڅ طٜخىٍح ٳ
ٳبنيڄخ نخٻزخڅ ٫ن حٿلٶ ڃخ ىحڃخ ٫ڀَ َٛحڃيخ ًأًٿيڄخ ٳْؤ ٳٔزٸو رخٿٴِء ٻٴخٍطو ٳبڅ ٓڀڂ 
٫ڀْو ٳڀڂ َّى ًٍى ٫ڀْو ٓٚڃو ٍىص ٫ڀْو حٿڄٚثټش ًٍى ٫ڀَ حٓهَ حٿ٤ْ٘خڅ ٳبڅ ڃخطخ 

 ٫ڀَ َٛحڃيخ ٿڂ ّـظڄ٬خ ٳِ حٿـنش أريح ٷخٽ
كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ِّّي حٿَٗٺ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ  - 

 ڃ٬خًس ٫ن ى٘خځ رن ٫خڃَ أنو ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّلپ ٿڄٔڀڂ أڅ ّيـَ ڃٔڀڄخ ٳٌٵ ػٚع ٿْخٽ ٳبنيڄخ -

نخٻزخڅ ٫ن حٿلٶ ڃخ ىحڃخ ٫ڀَ َٛحڃيڄخ ًأًٿيڄخ ٳْؤ ّټٌڅ ٓزٸو رخٿٴِء ٻٴخٍس ٿو ًأڅ ٓڀڂ 
ٿڄٚثټش ًٍى ٫ڀَ حٓهَ حٿ٤ْ٘خڅ ًاڅ ڃخطخ ٫ڀَ ٳڀڂ ّٸزپ ًٍى ٫ڀْو ٓٚڃو ٍىص ٫ڀْو ح

 َٛحڃيڄخ ٿڂ ّيهٚ حٿـنش ؿڄ٬ْخ أريح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٷخٽ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس ٷخٽ كيػنخ كڄْي رن  - 

 ىٚٽ ٷخٽ9
ٷخٽ ى٘خځ رن ٫خڃَ ؿخءص حٕنٜخٍ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ أكي ٳٸخٿٌح -

ٌٽ حهلل أٛخرنخ ٷَف ًؿيي ٳټْٲ طؤڃَنخ ٷخٽ اكٴًَح ًأ٬ًٌٓح ًاؿ٬ڀٌح حٿَؿڀْن ّخ ٍٓ
ًحٿؼٚػش ٳِ حٿٸزَ ٷخٿٌح ٳؤّيڂ نٸيځ ٷخٽ أٻؼَىڂ ٷَآنخ ٷخٽ ٳٸيځ أرِ ٫خڃَ رْن ّيُ ٍؿپ أً 

 حػنْن ٷخٽ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش  - 
 ن ٫خڃَ ٷخٽ٫9ن ى٘خځ ر

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٍأّ حٿيؿخٽ ڃن ًٍحثو كزٺ كزٺ ٳڄن ٷخٽ أنض -
 ٍرِ حٳظظن ًڃن ٷخٽ ٻٌرض ٍرِ حهلل ٫ڀْو طٌٻڀض ٳٚ ٠َّه أً ٷخٽ ٳٚ ٳظنش ٫ڀْو ٷخٽ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أٌّد ٫ن كڄْي رن  - 
 زؤنخ ى٘خځ رن ٫خڃَ ٷخٽ9ىٚٽ ٷخٽ أن

ٷظپ أرِ ٌّځ أكي ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اكٴًَح ٬ًًٌٓح ًأكٔنٌح ًاىٳنٌح -
حٗػنْن ًحٿؼٚػش ٳِ حٿٸزَ ًٷيڃٌح أٻؼَىڂ ٷَآنخ ٳټخڅ أرِ ػخٿغ ػٚػش ًٻخڅ أٻؼَىڂ ٷَآنخ 

 ٳٸيځ ٷخٽ
أٌّد ٫ن كڄْي ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنخ أرِ كيػنخ - 

 أرِ حٿيىڄخء ٫ن ى٘خځ رن ٫خڃَ ٷخٽ9
ٗټٌح اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ريڂ ڃن حٿٸَف ٳٸخٽ اكٴًَح ًأكٔنٌح ًأ٬ًٌٓح -

 ًاىٳنٌح حٗػنْن ًحٿؼٚػش ٳِ حٿٸزَ ًٷيڃٌح أٻؼَىڂ ٷَآنخ ٳڄخص أرِ ٳٸيځ رْي ّيُ ٍؿڀْن.
َ ٷخٽ كيػنخ أرِ ٷخٽ ٓڄ٬ض كڄْي رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًىذ رن ؿَّ - 

ىٚٽ ّليع ٫ن ٬ْٓي رن ى٘خځ ٫ن أرْو ى٘خځ رن ٫خڃَ ٷخٽ9 ٿڄخ ٻخڅ ٌّځ أكي ٳٌٻَ 
 ٷخٽليّغ حٿ
ليّغ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ ٓڄ٬ض ؿََّ رن كخُځ ّليع ىٌح حٿ - 

 ٫ن كڄْي رن ىٚٽ ًُحى ٳْو ٫ن ٬ٓي رن ى٘خځ ًُحى ٳْو ًح٫ڄٸٌح ٷخٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس ٫ن  - 

 كڄْي ٬ّنِ حرن ىٚٽ ٫ن ى٘خځ رن ٫خڃَ حٕنٜخٍُ ٷخٽ9
ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃخ رْن هڀٶ آىځ اٿَ أڅ طٸٌځ حٿٔخ٫ش ٳظنش أٻزَ -

 ڃن ٳظنش حٿيؿخٽ ٷخٽ
نخ كٔن رن ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

 أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٷخٽ9
ٷيځ ى٘خځ رن ٫خڃَ حٿزَٜس ٳٌؿيىڂ ّظزخ٬ٌّڅ حٿٌىذ ٳِ أ٤٫ْخطيڂ ٳٸخځ ٳٸخٽ اڅ ٌٍٓٽ -

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫نو رْ٪ حٿٌىذ رخٿٌٍٵ نْٔجش ًأهزَنخ أً ٷخٽ ًٿٺ ىٌ حٿَرخ 
 ٷخٽ

أرِ كيػنخ أكڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 
 أٌّد ٫ن كڄْي رن ىٚٽ ٫ن أرِ حٿيىڄخء ٫ن ى٘خځ رن ٫خڃَ ٷخٽ9

انټڂ ٿظـخًًُڅ اٿَ ٍى٢ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٻخنٌح أكَٜ ًٙ -
ْن آىځ اٿَ ٌّځ أكٴ٦ ٿليّؼو ڃنِ ًانِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃخ ر

 حٿٸْخڃش أڃَ أٻزَ ڃن حٿيؿخٽ.
 ػصّاْ تٓ أتٟ اٌؼاؿ اٌصمفٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ. لاي ؼذ٠س 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ9 - 
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كيػنخ ڃخٿٺ رن أنْ ٫ن ِّّي رن هْٜٴش أڅ ٫ڄًَ رن ٫زي حهلل رن ٻ٬ذ حٿٔڀڄِ أهزَه -
حٿ٬خٙ أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أڅ نخٳ٪ رن ؿزَْ أهزَه أڅ ٫ؼڄخڅ رن أرِ 

٫ؼڄخڅ ًرِ ًؿ٪ ٷي ٻخى ّيڀټنِ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃٔٺ رْڄْنٺ ٓز٪ 
ڃَحص ًٷپ أ٫ًٌ ر٬ِس حهلل ًٷيٍطو ڃن َٗ ڃخ أؿي ٷخٽ ٳٴ٬ڀض ًٿٺ ٳؤًىذ حهلل ڃخ ٻخڅ رِ 

 ٳڀڂ أُٽ آڃَ رو أىڀِ ًٯَْىڂ ٷخٽ
 رِ كيػنخ ًٍف ٫ًزي حٿٜڄي ٷخٙ كيػنخ كڄخى ٷخٽ ًٍف ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 
أنزؤنخ حٿـََُّ ٫ن أرِ حٿ٬ٚء ٫ن ٫ؼڄخڅ رن أرِ حٿ٬خٙ ًاڃَأس ڃن ٷْْ أنيڄخ ٓڄ٬خ -

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أكيىڄخ ٓڄ٬ظو ّٸٌٽ حٿڀيڂ حٯٴَ ٿِ ًنزِ ًه٤جِ ٫ًڄيُ 
 أ٫ًٌ رٺ ڃن َٗ نٴِٔ ٷخٽًٷخٽ حٓهَ ٓڄ٬ظو ّٸٌٽ حٿڀيڂ حٓظييّٺ ٍٕٗي أڃَُ ً

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٫ن حٿـََُّ ٫ن أرِ  - 
 حٿ٬ٚء ٫ن ٫ؼڄخڅ رن أرِ حٿ٬خٙ ٷخٽ9

ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل اؿ٬ڀنِ اڃخځ ٷٌڃِ ٳٸخٽ أنض اڃخڃيڂ ًحٷظي رؤ٬ٟٴيڂ ًحطوٌ ڃئًنخ ٙ -
 ّؤهٌ ٫ڀَ آًحنو أؿَح.

 نِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 
أنزؤنخ ٬ْٓي حٿـََُّ ٫ن أرِ حٿ٬ٚء ٫ن ڃ٤َٱ ٫ن ٫ؼڄخڅ رن أرِ حٿ٬خٙ ٷخٽ ٷڀض ّخ -

ٌٍٓٽ حهلل حؿ٬ڀنِ اڃخځ ٷٌڃِ ٷخٽ أنض اڃخڃيڂ ٳخٷظي رؤ٬ٟٴيڂ ًاطوٌ ڃئًنخ ٙ ّؤهٌ ٫ڀَ 
 آًحنو أؿَح.

كيػنخ كڄخى رن ُّي أنزؤنخ ٬ْٓي حٿـََُّ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ - 
 أرِ حٿ٬ٚء ٫ن ڃ٤َٱ ٫ن ٫ؼڄخڅ رن أرِ حٿ٬خٙ ٷخٽ9

ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل حؿ٬ڀنِ اڃخځ ٷٌڃِ ٷخٽ أنض اڃخڃيڂ ًحٷظي رؤ٬ٟٴيڂ ًحطوٌ ڃئًنخ ٙ -
 ّؤهٌ ٫ڀَ آًحنو أؿَح.

ن ڃلڄي رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٫ - 
 آلٶ ٫ن ٬ْٓي رن أرِ ىني ٫ن ڃ٤َٱ ٷخٽ ىهڀض ٫ڀَ ٫ؼڄخڅ رن أرِ حٿ٬خٙ ٳٸخٽ9

ـَُنِش أكيٻڂ ڃن حٿٸظخٽ. - انِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ حٿْٜخځ ُؿّنش، َٻ
ًٻخڅ آهَ ٫يي اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن ر٬ؼنِ اٿَ حٿ٤خثٲ ٷخٽ ّخ ٫ؼڄخڅ 

 ٚس ٳبڅ ٳِ حٿٸٌځ حٿټزَْ ًًح حٿلخؿش ٷخٽطـٌُ ٳِ حٿٜ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ ٷخٽ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن ِّّي رن هْٜٴش  - 

 أڅ ٫ڄًَ رن ٫زي حهلل رن ٻ٬ذ أهزَه ٫ن نخٳ٪ رن ؿزَْ ٫ن ٫ؼڄخڅ رن أرِ حٿ٬خٙ ٷخٽ9
ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ  أطخنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًرِ ًؿ٪ ٷي ٻخى ّيڀټنِ ٳٸخٽ-

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڃٔلو رْڄْنٺ ٓز٪ ڃَحص ًٷپ أ٫ًٌ ر٬ِس حهلل ًٷيٍطو ڃن َٗ ڃخ أؿي ٷخٽ 
 ٳٴ٬ڀض ًٿٺ ٳؤًىذ حهلل ڃخ ٻخڅ رِ ٳڀڂ أُٽ آڃَ رو أىڀِ ًٯَْىڂ ٷخٽ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن ٓخٿڂ ٷخٽ9 - 
ن ػٸْٲ ٷخٿٌح أنزؤنخ ٫ؼڄخڅ رن أرِ حٿ٬خٙ أنو ٷخٽ ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٓڄ٬ض أْٗخهنخ ڃ-

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أځ ٷٌڃٺ ًاًح أڃڄض ٷٌڃٺ ٳؤهٲ ريڂ حٿٜٚس ٳبنو ّٸٌځ ٳْيخ حٿَْٰٜ 
 ًحٿټزَْ ًحٿ٬٠ْٲ ًحٿڄَّٞ ًًً حٿلخؿش.
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ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٫ڄًَ رن ٫ؼڄخڅ ٫ن ڃٌَٓ رن ٣ڀلش ٫ - 
 ٫ؼڄخڅ رن أرِ حٿ٬خٙ ٷخٽ9

ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ ٫ؼڄخڅ أځ ٷٌڃٺ ًڃن أځ حٿٸٌځ ٳڀْوٴٲ ٳبڅ -
 ٳْيڂ حٿ٬٠ْٲ ًحٿټزَْ ًًح حٿلخؿش ٳبًح ٛڀْض ٿنٴٔٺ ٳٜپ ٻْٲ ٗجض.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٷخٽ9 - 
حٿڄْٔذ ٷخٽ كيع ٫ؼڄخڅ رن أرِ حٿ٬خٙ ٷخٽ آهَ ڃخ ٫يي اٿِ ٌٍٓٽ ٓڄ٬ض ٬ْٓي رن -

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أڃْض ٷٌڃخ ٳؤهٲ ريڂ حٿٜٚس ٷخٽ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ كيػنخ ٿْغ رن ٬ٓي ٷخٽ9 - 
كيػنِ ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن ٬ْٓي رن أرِ ىني أڅ ڃ٤َٳخ ڃن رنِ ٫خڃَ رن ٬ٜ٬ٛش -

ػو أڅ ٫ؼڄخڅ رن أرِ حٿ٬خٙ حٿؼٸٴِ ى٫خ ٿو رڀزن ّٔٸْو ٳٸخٽ ڃ٤َٱ انِ ٛخثڂ ٳٸخٽ كي
٫ؼڄخڅ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ حٿْٜخځ ؿنش ڃن حٿنخٍ ٻـنش أكيٻڂ 
ڃن حٿٸظخٽ ًٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ْٛخځ كٔن ْٛخځ ػٚػش أّخځ ڃن 

 حٿ٘يَ.
ڄن ٫زي حهلل رن أكڄي رن ڃلڄي رن كنزپ رن ىٚٽ رن أٓي حٿْ٘زخنِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَك - 

 ٷخٽ9
كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٫ن حٿلٔن ٫ن -

٫ؼڄخڅ رن أرِ حٿ٬خٙ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنخىُ ڃنخى ٻپ ٿْڀش ىپ ڃن 
 ڃن ڃٔظٰٴَ ٳْٰٴَ ٿو كظَ ّنٴـَ حٿٴـَ ٷخٽىح٩ ٳْٔظـخد ٿو ىپ ڃن ٓخثپ ٳ٤٬َْ ىپ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ كڄخى رن ُّي ٷخٽ كيػنخ ٫ڀِ رن ُّي  - 
 ٫ن حٿلٔن ٷخٽ9

ڃَ ٫ؼڄخڅ رن أرِ حٿ٬خٙ ٫ڀَ ٻٚد رن أڃْش ًىٌ ؿخٿْ ٫ڀَ ڃـڀْ حٿ٬خَٗ رخٿزَٜس -
ټخڅ ٬ّنِ ُّخىح ٳٸخٽ ٿو ٫ؼڄخڅ أٙ ٳٸخٽ ڃخ ّـڀٔٺ ىينخ ٷخٽ حٓظ٬ڄڀنِ ىٌح ٫ڀَ ىٌح حٿڄ

أكيػٺ كيّؼخ ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ رڀَ ٳٸخٽ ٫ؼڄخڅ ٓڄ٬ض 
ٌٍٓٽ حٿو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٻخڅ ٿيحًى نزِ حهلل ٫ڀْو حٿٔٚځ ڃن حٿڀْپ ٓخ٫ش ٌّٷ٦ 

يخ حٿي٫خء اٙ ٳْيخ أىڀو ٳْٸٌٽ ّخ آٽ ىحًى ٷٌڃٌح ٳٜڀٌح ٳبڅ ىٌه ٓخ٫ش ّٔظـْذ حهلل ٳْ
 ٿٔخكَ أً ٫٘خٍ ٳَٻذ ٻٚد رن أڃْش ٓٴْنظو ٳؤطَ ُّخىح ٳخٓظ٬ٴخه ٳؤ٫ٴخه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زْي حهلل رن ٫ڄَ حٿٸٌحٍَُّ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ُّي  - 
٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٫ن حٿلٔن ٷخٽ ڃَ ٫ؼڄخڅ رن أرِ حٿ٬خٙ ٫ڀَ ٻٚد رن أڃْش ٳٌٻَ 

 نلٌه.
 سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ. لاي  ؼٍك تٓ ػٍٟؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ٫ټَڃش رن ٫ڄخٍ ٫ن ٫زي حهلل رن ُّي  - 
 أً ريٍ أنخ أٗٺ ٫ن ٣ڀٶ رن ٫ڀِ حٿلنٴِ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّن٨َ حهلل ٫ِ ًؿپ اٿَ ٛٚس ٫زي ٙ ّٸْڂ ٳْيخ -
 ٛڀزو رْن ٍٻ٫ٌيخ ًٓـٌىىخ ٷخٽ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ٷخٽ9 - 
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كيػنخ أٌّد رن ٫ظزش كيػنخ ٫زي حهلل رن ريٍ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ڀِ رن ْٗزخڅ ٫ن أرْو -
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ ّن٨َ حهلل ٫ِ ًؿپ اٿَ ٍؿپ ٙ ّٸْڂ ٛڀزو رْن 

 ٍٻ٫ٌو ًٓـٌىه.
 نخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنخ ڃُٚځ ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 
كيػنخ ٫زي حهلل رن ريٍ ٫ن ٷْْ رن ٣ڀٶ ٫ن أرْو أنو ٓؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ًٓڀڂ ٫ن حٿٜٚس ٳِ حٿؼٌد حٿٌحكي ٳؤ٣ڀٶ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اُحٍه ٳ٤خٍٵ 
 رو ٍىحءه ػڂ ٷخځ ٳٜڀَ ٳڀڄخ ٷ٠َ حٿٜٚس ٷخٽ ٻڀټڂ ّـي ػٌرْن ٷخٽ

خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن هخٿي ٷخٽ كيػنخ أٌّد رن ٫ظزش ٫ن ٷْْ رن كيػن - 
 ٣ڀٶ ٫ن أرْو ٷخٽ9

ٓؤٽ ٍؿپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أّظٌٟؤ أكينخ اًح ڃْ ًٻَه ٷخٽ انڄخ ىٌ -
 ر٬٠ش ڃنٺ أً ؿٔيٹ.

٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ أرخڅ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ - 
٫َْٔ رن هؼْڂ ٫ن ٷْْ رن ٣ڀٶ أڅ أرخه ٗيي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٓؤٿو 
ٍؿپ ٫ن حٿٜٚس ٳِ حٿؼٌد حٿٌحكي ٳڀڂ ّٸپ ٿو ْٗجخ ٳڀڄخ أٷْڄض حٿٜٚس ٣خٍٵ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْن ػٌرْو ٳٜڀَ ٳْيڄخ.
رن ؿخرَ ٫ن ٷْْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى كيػنخ ڃلڄي  - 

 ٣ڀٶ ٫ن أرْو ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أٍحى أكيٻڂ ڃن حڃَأطو كخؿش ٳڀْؤطيخ ًٿٌ ٻخنض -

 ٫ڀَ طنٌٍ ٷخٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى كيػنخ ڃلڄي رن ؿخرَ ٫ن ٫زي حهلل ٫ن  - 

 ريٍ رن ٣ڀٶ رن ٫ڀِ ٫ن أرْو ٷخٽ9
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّټٌڅ ًطَحڅ ٳِ ٿْڀش ٷخٽ ًٓجپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿَؿپ ّٜڀِ ٳِ ػٌد ًحكي ٷخٽ ًٻڀټڂ ّـي ػٌرْن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن ؿخرَ ٫ن ٷْْ رن ٣ڀٶ  - 

 ٫ن أرْو ٷخٽ9
ٿيٚٽ ٳٌٜڃٌح ًاًح ٍأّظڄٌه ٳؤٳ٤ًَح ٳبڅ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٍأّظڂ ح-

 أٯڄَ ٫ڀْټڂ ٳؤطڄٌح حٿ٬يس ٷخٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ كيػنخ ڃلڄي رن ؿخرَ ٫ن ٫زي حهلل رن حٿن٬ڄخڅ  - 

 ٫ن ٷْْ رن ٣ڀٶ ٫ن أرْو أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
 ٿْْ حٿٴـَ حٿڄٔظ٤ْپ ٳِ حٕٳٶ ًٿټنو حٿڄ٬ظَٝ حٕكڄَ ٷخٽ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى كيػنخ ڃلڄي رن ؿخرَ ٫ن ٷْْ رن  - 

 ٣ڀٶ ٫ن أرْو ٷخٽ9
ٻنض ؿخٿٔخ ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔؤٿو ٍؿپ ٳٸخٽ ڃٔٔض ًٻَُ أً حٿَؿپ -

 ّڄْ ًٻَه ٳِ حٿٜٚس ٫ڀْو حٿٌٌٟء ٷخٽ ٙ انڄخ ىٌ ڃنٺ ٷخٽ
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ٌَٓ رن ىحًى كيػنخ ڃلڄي رن ؿخرَ ٫ن ٫زي حهلل رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ - 
ريٍ ٫ن ٣ڀٶ رن ٫ڀِ ٷخٽ9ًٳينخ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ ًى٫نخ أڃَنِ ٳؤطْظو 
رؤىًحس ڃن ڃخء ٳلؼخ ڃنيخ ػڂ ڃؾ ٳْيخ ػٚػخ ػڂ أًٻخىخ ػڂ ٷخٽ حًىذ ريخ ًحن٠ق ڃٔـي ٷٌڃٺ 

ٝ رْننخ ًرْنٺ ر٬ْيس ًانيخ طْزْ ٷخٽ ًأڃَىڂ َّٳ٬ٌح رَإٓيڂ اڅ ٍٳ٬يخ حهلل ٷڀض أڅ حٍٕ
 ٳبًح ّزٔض ٳڄيىخ ٷخٽ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ أنزؤنخ ڃلڄي رن ؿخرَ ٫ن ٷْْ رن  - 
 ٣ڀٶ ٫ن أرْو ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ؿ٬پ ىٌه حٕىڀش ڃٌحٷْض ٿڀنخّ -
 څ ٯڂ ٫ڀْټڂ ٳؤطڄٌح حٿ٬يس.ٌٛڃٌح ٿَإّظو ًأٳ٤ًَح ٿَإّظو ٳب

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷَحڅ رن طڄخځ ٫ن ڃلڄي رن ؿخرَ ٫ن ٷْْ رن ٣ڀٶ  - 
 ٫ن أرْو ٷخٽ9

ٷخٽ ٍؿپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أّظٌٟؤ أكينخ اًح ڃْ ًٻَه ٳِ حٿٜٚس ٷخٽ ىپ ىٌ اٙ ڃنٺ أً -
 ر٬٠ش ڃنٺ ٷخٽ

رن ٫ڄًَ حٿٔلْڄِ كيػنخ ؿيُ ٫زي  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ڃُٚځ - 
 حهلل رن ريٍ ٷخٽ9

ًكيػنِ َٓحؽ رن ٫ٸزش أڅ ٷْْ رٸن ٣ڀٶ كيػيڄخ أڅ أرخه ٣ڀٶ رن ٫ڀِ أطخنخ ٳِ ٍڃ٠خڅ -
ًٻخڅ ٫نينخ كظَ أڃَٔ ٳٜڀَ رنخ حٿٸْخځ ٳِ ٍڃ٠خڅ ًأًطَ رنخ ػڂ حنليٍ اٿَ ڃٔـي 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل  ٍّڄخڅ ٳٜڀَ ريڂ كظَ رٸِ حٿٌطَ ٳٸيځ ٍؿٚ ٳؤًطَ ريڂ ًٷخٽ ٓڄ٬ض
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ ًطَحڅ ٳِ ٿْڀش.

 ػٍٟ تٓ ؽ١ثاْ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػّٕٙا. لاي ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ًَّٓؾ ٷخٙ كيػنخ ڃُٚځ رن ٫ڄًَ كيػنخ  - 

 ٫زي حهلل رن ريٍحڅ رن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ڀِ كيػو أڅ أرخه ٫ڀِ رن ْٗزخڅ كيػو أنو هَؽ
 ًحٳيح اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ٳٜڀْنخ هڀٲ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄق رڄئهَ ٫ْنْو اٿَ ٍؿپ ٙ ّٸْڂ ٛڀزو ٳِ -
حٿَٻ٩ٌ ًحٿٔـٌى ٳڀڄخ حنَٜٱ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ّخ ڃ٬َ٘ حٿڄٔڀڄْن 

ؿٚ ّٜڀِ هڀٲ حٿٜٲ انو ٙ ٛٚس ٿڄن ٙ ّٸْڂ ٛڀزو ٳِ حٿَٻ٩ٌ ًحٿٔـٌى ٷخٽ ًٍأٍ ٍ
ٳٌٷٲ كظَ حنَٜٱ حٿَؿپ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٓظٸزپ ٛٚطٺ ٳٚ 

 ٛٚس ٿَؿپ ٳَى هڀٲ حٿٜٲ ٷخٽ ٫زي حٿٜڄي ٳَىح هڀٲ حٿٜٲ ٷخٽ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫زي حهلل ٷخٽ9 - 
٣ڀٶ ٫ن أرْو ٣ڀٶ رن  كيػنِ ڃُٚځ رن ٫ڄًَ ٷخٽ كيػنِ ٫زي حهلل رن ريٍ ٫ن ٷْْ رن-

 ٫ڀِ ٷخٽ ٷخٽ ٿيٯظنِ ٫ٸَد ٫ني نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَٷخنِ ًڃٔليخ.
 األعٛد تٓ عش٠غ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ. لاي ؼذ٠س 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي ٫ًزي حٿٌىخد ٷخٽ9 - 
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څ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو أنزؤنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن حٌٕٓى رن َّٓ٪ أ-
ٷخٽ ًحٿٌُ ليّغ ًٓڀڂ ر٬غ َّٓش ٌّځ كنْن ٷخٽ ًٍف ٳؤطٌح كْخ ڃن أكْخء حٿ٬َد ٳٌٻَح حٿ
 نٴِٔ رْيه ڃخ ڃن نٔڄش طٌٿي اٙ ٫ڀَ حٿٴ٤َس كظَ ٬َّد ٫نيخ ٿٔخنيخ ٷخٽ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ كڄخى رن ُّي ٫ن ٫ڀِ رن ُّي  - 
 حٿَكڄن رن أرِ رټَس ٫ن حٌٕٓى رن َّٓ٪ ٷخٽ٫9ن ٫زي 

ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ ٷي ڃيكض حهلل رڄيكش ًڃيكظٺ رؤهٍَ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
 ًٓڀڂ ىخص ًاريح رڄيكش حهلل ٫ِ ًؿپ ٷخٽ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫زي حهلل كيػنخ ڃ٬خً حرن ى٘خځ ٷخٽ9 - 
حٕكنٲ رن ٷْْ ٫ن حٌٕٓى رن َّٓ٪ أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل كيػنِ أرِ ٫ن ٷظخىس ٫ن -

٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أٍر٬ش ٌّځ حٿٸْخڃش ٍؿپ أٛڂ ٙ ّٔڄ٪ ْٗجخ ًٍؿپ أكڄٶ ًٍؿپ ىَځ 
ًٍؿپ ڃخص ٳِ ٳظَس ٳؤڃخ حٕٛڂ ٳْٸٌٽ ٍد ٿٸي ؿخء حٗٓٚځ ًڃخ أٓڄ٪ ْٗجخ ًأڃخ حٕكڄٶ 

خ حٿيَځ ٳْٸٌٽ ٍد ٿٸي ؿخء ٳْٸٌٽ ٍد ٿٸي ؿخء حٗٓٚځ ًحٿٜزْخڅ ّلٌٳٌنِ رخٿز٬َ ًأڃ
حٗٓٚځ ًڃخ أ٫ٸپ ْٗجخ ًأڃخ حٿٌُ ڃخص ٳِ حٿٴظَس ٳْٸٌٽ ٍد ڃخ أطخنِ ٿٺ ٌٍٓٽ ٳْؤهٌ 
ڃٌحػْٸيڂ ٿ٬ْ٤ْنو ٳَْٓپ اٿْيڂ أڅ حىهڀٌح حٿنخٍ ٷخٽ ٳٌحٿٌُ نٴْ ڃلڄي رْيه ٿٌ ىهڀٌىخ 

 ٿټخنض ٫ڀْيڂ رَىح ًٓٚڃخ ٷخٽ
 ٬خً رن ى٘خځ ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ كيػنخ ڃ - 
كيػنِ أرِ ٫ن حٿلٔن ٫ن أرِ ٍحٳ٪ ٫ن أرِ ىََّس ڃؼپ ىٌح ٯَْ أنو ٷخٽ ٳِ آهَه ٳڄن -

 ىهڀيخ ٻخنض ٫ڀْو رَىح ًٓٚڃخ ًڃن ٿڂ ّيهڀيخ ّٔلذ اٿْيخ ٷخٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ حٿٍَٔ رن ّلَْ كيػنخ  - 

 ٍؿٚ ڃن رنِ ٬ٓي ٷخٽ9 حٿلٔن رن حٌٕٓى رن َّٓ٪ ًٻخڅ
ًٻخڅ أًٽ ڃن ٷٚ ٳِ ىٌح حٿڄٔـي ٬ّنِ حٿڄٔـي حٿـخڃ٪ ٷخٽ ٯًِص ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍر٪ ٯًِحص ٷخٽ ٳظنخًٽ ٷٌځ حٿٌٍّش ر٬يڃخ ٷظڀٌح حٿڄٸخطڀش ٳزڀٮ ًٿٺ 
ٍّش ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أٙ ڃخ رخٽ أٷٌحځ ٷظڀٌح حٿڄٸخطڀش كظَ طنخًٿٌح حٿٌ

ٳٸخٽ ٍؿپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أًٿْْ أرنخء حٿڄَ٘ٻْن ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
اڅ هْخٍٻڂ أرنخء حٿڄَ٘ٻْن انيخ ٿْٔض نٔڄش طٌٿي اٙ ًٿيص ٫ڀَ حٿٴ٤َس ٳڄخ طِحٽ ٫ڀْيخ 

 كظَ ّزْن ٫نيخ ٿٔخنيخ ٳؤرٌحىخ ّيٌىحنيخ أً ّنَٜحنيخ ٷخٽ ًأهٴخىخ حٿلٔن.
 هلل ػٓ أت١ٗ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػّٕٙا.ِؽشف تٓ ػثذ اؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٬ٗزش ًريِ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن  - 
 ڃ٤َٱ ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٬ٗزش ٷخٽ ٷظخىس أهزَنِ ٷخٽ9

ً ٓڄ٬ض ڃ٤َٱ ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٌٛځ حٿيىَ ٷخٽ ڃخ ٛخځ -
 ڃخ أٳ٤َ أً ٙ ٛخځ ًٙ أٳ٤َ ًٷخٽ ريِ ٳِ كيّؼو ٙ ٛخځ ًٙ أٳ٤َ ٷخٽ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن ڃ٤َٱ رن ٫زي حهلل  - 
 ٫ن أرْو أڅ ٍؿٚ حنظيَ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّٸٌٽ9
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ًٓڀڂ ًىٌ ّٸَأ أٿيخٻڂ حٿظټخػَ كظَ ٍُطڂ ًٷخٽ ًٻْ٪ ڃَس حنظيَ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
حٿڄٸخرَ ٷخٽ ّٸٌٽ حرن آىځ ڃخٿِ ڃخٿِ ًىپ ٿٺ ڃن ڃخٿٺ اٙ ڃخ طٜيٷض ٳؤڃ٠ْض أً ٿزٔض 

 ٳؤرڀْض أً أٻڀض ٳؤٳنْض ٷخٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش  - 

 ٷخٽ9
ْو ٷخٽ حنظيْض اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن ڃ٤َٱ ٫ن أر-

ًىٌ ّٸٌٽ أٿيخٻڂ حٿظټخػَ ّٸٌٽ حرن آىځ ڃخٿِ ڃخٿِ ًڃخٿٺ ڃن ڃخٿٺ اٙ ڃخ أٻڀض ٳؤٳنْض أً 
 ٿزٔض ٳؤرڀْض أً طٜيٷض ٳؤڃ٠ْض.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنِ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٷظخىس ٷخٽ9 - 
ٿ٘وَْ ّليع ٫ن أرْو ٷخٽ ؿخء ٍؿپ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ ٓڄ٬ض ڃ٤َٱ رن ٫زي حهلل رن ح-

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أنض ْٓي ٷَّٖ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿْٔي حهلل ٷخٽ أنض 
أٳ٠ڀيخ ٳْيخ ٷٌٙ ًأ٨٫ڄيخ ٳْيخ ٣ٌٙ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْٸپ أكيٻڂ 

 رٸٌٿو ًٙ ّٔظـَه حٿ٤ْ٘خڅ ٷخٽ9
يػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ڃ٤َٱ رن كيػنخ ٫زي حهلل ك - 

٫زي حهلل رن حٿ٘وَْ ٫ن أرْو أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٓجپ ٫ن ٍؿپ ٌّٜځ 
 حٿيىَ ٷخٽ ٙ ٛخځ ًٙ أٳ٤َ ٷخٽ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٬ْٓي حٿـََُّ ٫ن أرِ  - 
 ٿ٘وَْ ٫ن أرْو ٷخٽ9حٿ٬ٚء رن ح

 ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٳِ ن٬ڀْو ٷخٽ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٬ْٓي حٿـََُّ ٫ن أرِ  - 

 حٿ٬ٚء رن ٫زي حهلل رن حٿ٘وَْ ٫ن أرْو ٷخٽ9
ټيخ رن٬ڀو ًىِ ٳِ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ػڂ ّظنوڂ طلض ٷيڃو ػڂ ىٿ-

 ٍؿڀو ٷخٽ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّٓي رن ٫ڄًَ ٫ًزي حٿٜڄي ٷخ9ٙ - 
كيػنخ ڃييُ كيػنخ ٯْٚڅ رن ڃ٤َٱ رن ٫زي حهلل رن حٿ٘وَْ ٫ن أرْو أنو ًٳي اٿَ حٿنزِ -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٍى٢ رنِ ٫خڃَ ٷخٽ ٳؤطْنخه ٳٔڀڄنخ ٫ڀْو ٳٸڀنخ أنض ًٿْنخ ًأنض 
ًأنض أ٣ٌٽ ٫ڀْنخ ٷخٽ ٌّنْ ًأنض أ٣ٌٽ ٫ڀْنخ ٣ٌٙ ًأنض أٳ٠پ ٫ڀْنخ ٳ٠ٚ ْٓينخ 

ًأنض حٿـٴنش حٿَٰحء ٳٸخٽ ٷٌٿٌح ٷٌٿټڂ ًٙ ّٔظـَنټڂ حٿ٤ْ٘خڅ ٷخٽ ًٍرڄخ ًٙ ّٔظيٌّنټڂ 
 ٷخٽ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٫ن  - 
 ْو ٷخٽ9ڃ٤َٱ رن ٫زي حهلل ٫ن أر

ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٳِ ٛيٍه أُِّ ٻؤُِّ حٿڄَؿپ ڃن حٿزټخء ٷخٽ -
 ٫زي حهلل ًٿڂ ّٸپ ڃن حٿزټخء اٙ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ ٫ن حٿـََُّ ٫ن أرِ حٿ٬ٚء رن  - 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳظنو٪ ٳيٿټيخ رن٬ڀو حٿٍَْٔ حٿ٘وَْ ٫ن أرْو أنو ٛڀَ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل

 ٷخٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ كڄْي ٬ّنِ حٿ٤ٌّپ كيػنخ  - 

 حٿلٔن ٫ن ڃ٤َٱ ٫ن أرْو أڅ ٍؿٚ ٷخٽ9
 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٌحځ حٗرپ نْٜزيخ ٷخٽ ٟخٿش حٿڄٔڀڂ كَٵ حٿنخٍ ٷخٽ-
ي رن ىًَڅ ٷخٽ أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن ڃ٤َٱ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّ - 

 ٫ن أرْو ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٛخځ حٿيىَ ٙ ٛخځ ًٙ أٳ٤َ أً ڃخ ٛخځ ًٙ -

 أٳ٤َ ٷخٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش  - 

 ن ڃ٤َٱ رن ٫زي حهلل ٷخٽ كـخؽ ٳِ كيّؼو ٷخٽ٫9ن ٷظخىس ًٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ ٓڄ٬ض ٷظخىس ٫
ٓڄ٬ض ڃ٤َٳخ ٫ن أرْو ٷخٽ ؿخء ٍؿپ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أنض ْٓي -

ٷَّٖ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿْٔي حهلل ٳٸخٽ أنض أٳ٠ڀيخ ٳْيخ ٷٌٙ ًأ٨٫ڄيخ ٳْيخ 
ًٙ ّٔظـَنو حٿ٤ْ٘خڅ أً  ٣ٌٙ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْٸپ أكيٻڂ رٸٌٿو

 حٿْ٘خ٣ْن ٷخٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن  - 

 ػخرض ٫ن ڃ٤َٱ ٫ن أرْو ٷخٽ9
حنظيْض اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّٜڀِ ًٿٜيٍه أُِّ ٻؤُِّ حٿڄَؿپ -

 ٷخٽ
ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن ڃ٤َٱ ٫ن أرْو أڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ - 

 ٍؿٚ ٓؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٌٛځ حٿيىَ ٳٸخٽ9
 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ٛخځ ًٙ أٳ٤َ أً ٷخٽ ٿڂ ّٜڂ ًٿڂ ّٴ٤َ ٷخٽ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ أهزَنِ حٿـََُّ ٫ن أرِ حٿ٬ٚء رن  - 

 و ٷخٽ9حٿ٘وَْ ٫ن أرْ
ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٳِ ن٬ڀْو ٷخٽ ٳظنو٪ ٳظٴڀو طلض ن٬ڀو -

 حٿٍَْٔ ػڂ ٍأّظو كټيخ ن٬ڀْو ٷخٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ڃ٤َٱ رن ٫زي حهلل  - 

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو رن حٿ٘وَْ ٫ن أرْو أنو ٓؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً ٓجپ نزِ 
 ًٓڀڂ ٫ن ٍؿپ ٌّٜځ حٿيىَ ٳٸخٽ ٙ ٛخځ ًٙ أٳ٤َ ٷخٽ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ حٿـََُّ ٫ن  - 
أرِ حٿ٬ٚء ٫ن ڃ٤َٱ رن ٫زي حهلل ٫ن أرْو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ 

 ّٜڀِ ًّزِٵ طلض ٷيڃو حٿٍَْٔ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حٿٌىخد ٷخٽ أنزؤنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ڃ٤َٱ  - 

 رن ٫زي حهلل ٫ن أرْو أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9
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ًّٸٌٽ حرن آىځ ڃخٿِ ڃخٿِ ًىپ ٿٺ ڃن ڃخٿٺ اٙ ڃخ أٻڀض ٳؤٳنْض أً ٿزٔض ٳؤرڀْض أً -
 طٜيٷض ٳؤڃ٠ْض.

رِ كيػنخ كْٔن ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن ڃ٤َٱ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 
 حٿ٘وَْ ٫ن أرْو ًٻخڅ أرٌه ٷي أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ڃن ٛخځ حٿيىَ ٳٚ ٛخځ ًٙ أٳ٤َ ٷخٽ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرخڅ كيػنخ ٷظخىس كيػنخ ڃ٤َٱ رن ٫زي حهلل  - 

 أڅ أرخه كيػو ٷخٽ9
٬ض اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّٸَأ ىٌه حٿٌٍٔس أٿيخٻڂ حٿظټخػَ ٳٌٻَ ىٳ-

 ىڄخځ.كيّغ ڃؼڀو ٌٓحء ًٿْْ ٳْو ٷٌٽ ٷظخىس ٬ّنِ ڃؼپ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي ٷخٽ ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ٫زي حهلل رن ڃلڄي  - 

رن ٬ْٓي أرِ ٣ڀلش حٿَحٓزِ ٷخٽ كيػنِ رن أرِ ْٗزش ٷخٽ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد ٫ن ٗيحى ح
 ٯْٚڅ رن ؿََّ ٫ن ڃ٤َٱ رن ٫زي حهلل رن حٿ٘وَْ ٫ن أرْو ٷخٽ9

أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّٜڀِ ٷخ٫يح أً ٷخثڄخ ًىٌ ّٸَأ أٿيخٻڂ حٿظټخػَ -
 كظَ هظڄيخ ٷخٽ

رض ٫ن ڃ٤َٱ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٷخٽ أنزؤنخ ػخ - 
 أرْو ٷخٽ9

 أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّٜڀِ ًٿٜيٍه أُِّ ٻؤُِّ حٿڄَؿپ ٷخٽ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ىڄخځ أنزؤنخ ٷظخىس ٫ن ڃ٤َٱ رن ٫زي  - 

 حهلل ٫ن أرْو ٷخٽ9
خػَ كظَ ٍُطڂ حٿڄٸخرَ ىهڀض ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّٸَأ أٿيخٻڂ حٿظټ-

ٷخٽ ٳٸخٽ ّٸٌٽ حرن آىځ ڃخٿِ ڃخٿِ ًىپ ٿٺ ّخ حرن آىځ ڃن ڃخٿٺ اٙ ڃخ أٻڀض ٳؤٳنْض أً 
 ٿزٔض ٳؤرڀْض أً طٜيٷض ٳؤڃ٠ْض ًٻخڅ ٷظخىس ّٸٌٽ ٻپ ٛيٷش ٿڂ طٸزٞ ٳڀْْ رِ٘ء ٷخٽ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٷخٽ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن ڃ٤َٱ ٫ن أرْو  - 
٫ٴخڅ ًٿڂ ٌّٻَ ٷٌٽ كيّغ ىهپ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔڄ٬و ّٸٌٽ ٳٌٻَ ڃؼپ 

 ٷظخىس.
 ػّش تٓ أتٟ عٍّح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ. لاي ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ى٘خځ ٬ّنِ حرن ٫ًَس ٷخٽ كيػنِ  - 
 رْو ٫ن ٫ڄَ رن أرِ ٓڀڄش ٷخٽ9أرِ ٫ن ٫ڄَ رن أرِ ٓڀڄش ًًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أ

ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٳِ ػٌد ًحكي ٷخٽ ًٻْ٪ ٳِ رْض أځ ٓڀڄش -
 ٳِ ػٌد ٷي أٿٸَ ٣َٳْو ٫ڀَ ٫خطٸو ٳِ رْض أځ ٓڀڄش ٷخٽ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ9 - 
٫ن ٍؿپ ڃن ڃِّنش  كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ًارَحىْڂ رن آڄخ٫ْپ ٫ن أرِ ًؿِس حٿ٬ٔيُ-

٫ن ٫ڄَ رن أرِ ٓڀڄش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطَ ر٬٤خځ ٳٸخٽ ّخ ٫ڄَ ٷخٽ ى٘خځ 
 ّخ رنِ ٓڂ حهلل ٫ِ ًؿپ ًٻپ رْڄْنٺ ًٻپ ڃڄخ ّڀْٺ ٷخٽ ٳڄخ ُحٿض أٻڀظِ ر٬ي ٷخٽ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرِ ًؿِس  - 
 نِ ٬ٓي ٫ن ٍؿپ ڃن رنِ ڃِّنش ٫ن ٫ڄَ رن أرِ ٓڀڄش ٷخٽ9ٍؿپ ڃن ر

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ رنِ اًح أٻڀض ٳٔڂ حهلل ًٻپ رْڄْنٺ ًٻپ ڃڄخ ّڀْٺ -
 ٷخٽ ٳڄخ ُحٿض أٻڀظِ ر٬ي ٷخٽ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن حٿٌٿْي رن ٻؼَْ ٫ن ًىذ رن  - 
 ِ ٓڀڄش ٷخٽ9ٻْٔخڅ ٫ن ٫ڄَ رن أر

ٷخٽ ٿِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ ٯٚځ ٓڂ حهلل ًٻپ رْڄْنٺ ًٻپ ڃڄخ ّڀْٺ ٳڀڂ طِٽ -
 طڀٺ ٬٣ڄظِ ر٬ي ًٻخنض ّيُ ط٤ْٖ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫ڄَ رن أرِ ٓڀڄش ٷخٽ9 - 
ش ٳِ ػٌد ًحكي ڃ٘ظڄٚ رو ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٳِ رْض أځ ٓڀڄ-

 ٷخٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫ڄَ رن أرِ  - 

 ٓڀڄش ٷخٽ9
 ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓڂ حهلل ًٻپ رْڄْنٺ ًٻپ ڃڄخ ّڀْٺ ٷخٽ-
رن ٬ٓي ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن أرِ آلٶ ٷخٽ كيػنخ حٿڀْغ  - 

 ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن أرِ أڃخڃش رن ٓيپ ٫ن ٫ڄَ رن أرِ ٓڀڄش ٷخٽ9
ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٳِ ػٌد ًحكي ٷي هخٿٲ رْن ٣َٳْو ؿ٬پ -

 ٣َٳْو ٫ڀَ ٫خطٸْو ٷخٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ ًًٻَ ّلَْ رن  - 

 نٜخٍُ ٫ن أرِ أڃخڃش رن ٓيپ ٫ن ٫ڄَ رن أرِ ٓڀڄش ٷخٽ٬ٓ9ْي ٫ن ٷْْ حٕ
 ٷي ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٳِ ػٌد ًحكي ڃظٌٗلخ رو ٷخٽ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ حٌٕٓى  - 

 ٫زي حٿَكڄن رن ٬ٓي حٿڄٸ٬ي ٫ن ٫ڄَ رن أرِ ٓڀڄش ٷخٽ9
ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬٣خڃخ ٳٸخٽ ٕٛلخرو حًٻًَح حٓڂ حهلل ًٿْؤٻپ ٻپ ٷَد -

حڃَة ڃڄخ ّڀْو ٷخٽ ٫زي حهلل ٷخٽ أرِ اًح ٷخٽ حرن آلٶ ًًٻَ ٿڂ ّٔڄ٬و ّيٽ ٫ڀَ ٛيٷو 
ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ أرِ كيػټڂ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ ٷخٽ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن رٚٽ ٷخٽ كيػنخ 

ِ ٓڀڄش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿو ّخ رنِ حىنو أرٌ ًؿِس ٫ن ٫ڄَ رن أر
 ًٓڂ حهلل ًٻپ ڃڄخ ّڀْٺ ٷخٽ

كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ أرِ ڃٌَٓ رن ىحًى ٷخٽ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن رٚٽ ٫ن أرِ  - 
 ًؿِس حٿ٬ٔيُ ٷخٽ9

ٳٸخٽ أهزَنِ ٫ڄَ رن أرِ ٓڀڄش ٷخٽ ى٫خنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿ٬٤خځ ّؤٻڀو -
 حىڅ ٳٔڂ حهلل ٫ِ ًؿپ ًٻپ رْڄْنٺ ًٻپ ڃڄخ ّڀْٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ أرِ ڃنٌٍٜ رن ٓڀڄش حٿوِح٫ِ ٷخٽ أنزؤنخ ٓڀْڄخڅ رن  - 
 رٚٽ ٷخٽ9
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كيػنِ أً أهزَنِ أرٌ ًؿِس حٿ٬ٔيُ أنو ٓڄ٪ ٫ڄَ رن أرِ ٓڀڄش ٍرْذ حٿنزِ ٛڀَ حهلل -
ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ حىڅ ّخ رنِ ٳٔڂ ًٻپ ڃڄخ ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ى٫خنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫

 ّڀْٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخه ٿٌّن ٷخٽ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن رٚٽ ٫ن أرِ ًؿِس ٫ن  - 

 ٫ڄَ رن أرِ ٓڀڄش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نلٌه.
 ػثذ اهلل تٓ ػثذ اهلل تٓ أتٟ أ١ِح اٌّخضِٟٚ سظٟ اهلل ػٕٗ.ؼذ٠س 

ِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 
 ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زي حهلل رن أرِ أڃْش حٿڄوًِڃِ ٷخٽ9

ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٳِ رْض أځ ٓڀڄش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
 ًٓڀڂ ٳِ ػٌد ًحكي ڃظٌٗلخ ڃخ ٫ڀْو ٯَْه ٷخٽ

ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ حرن أرِ حٿِنخى ٫ن أرْو ٫ن كيػنخ ٫ز - 
 ٫ًَس رن حٿِرَْ أنو ٷخٽ9

أهزَنِ ٫زي حهلل رن أرِ أڃْش أنو ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٳِ رْض أځ -
 ٓڀڄش ٳِ ػٌد ڃڀظلٴخ رو ڃوخٿٴخ رْن ٣َٳْو.

 ٌٝ ػٕٗ.أتٟ عٍّح تٓ ػثذ األعذ سظٟ اهلل ذؼاؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض ٷخٽ كيػنِ  - 

حرن ٫ڄَ ٫ن أرْو ٫ن أځ ٓڀڄش أڅ أرخ ٓڀڄش كيػيڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ٷخٽ9

اًح أٛخرض أكيٻڂ ڃْٜزش ٳڀْٸپ انخ هلل ًانخ اٿْو ٍحؿ٬ٌڅ حٿڀيڂ ٫نيٹ أكظٔذ ڃْٜزظِ -
يخ ًأريٿنِ ريخ هَْح ڃنيخ ٳڀڄخ ٷزٞ أرٌ ٓڀڄش هڀٴنِ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳِ أىڀِ ٳؤؿَنِ ٳْ

 هَْح ڃنو ٷخٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ ٿْغ ٬ّنِ حرن ٬ٓي ٫ن ِّّي رن ٫زي  - 

 حهلل رن أٓخڃش رن حٿيخى ٫ن ٫ڄًَ ٬ّنِ رن أرِ ٫ڄًَ ٫ن حٿڄ٤ڀذ ٫ن أځ ٓڀڄش ٷخٿض9
ڃخ ڃن ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿٸي ٓڄ٬ض ڃن ٌٍٓٽ أطخنِ أرٌ ٓڀڄش ٌّ-

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷٌٙ ٳٍَٔص رو ٷخٽ ٙ طْٜذ أكيح ڃن حٿڄٔڀڄْن ڃْٜزش 
ٳْٔظَؿ٪ ٫ني ڃْٜزظو ػڂ ّٸٌٽ حٿڀيڂ أؿَنِ ٳِ ڃْٜزظِ ًحهڀٲ ٿِ هَْح ڃنيخ اٙ ٳ٬پ 

ٌ ٓڀڄش حٓظَؿ٬ض ًٷڀض حٿڀيڂ أؿَنِ ًٿٺ رو ٷخٿض أځ ٓڀڄش ٳلٴ٨ض ًٿٺ ڃنو ٳڀڄخ طٌٳِ أر
ٳِ ڃْٜزظِ ًاهڀٴنِ هَْح ڃنو ػڂ ٍؿ٬ض اٿَ نٴِٔ ٳٸڀض ڃن أّن ٿِ هَْ ڃن أرِ ٓڀڄش 
ٳڀڄخ حنٸ٠ض ٫يطِ حٓظؤًڅ ٫ڀِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ أىرٮ اىخرخ ٿِ ٳٰٔڀض 

اٿَ  ّيُ ڃن حٿٸ٥َ ًأًنض ٿو ٳ٬ٌٟض ٿو ًٓخىس أىځ كٌ٘ىخ ٿْٲ ٳٸ٬ي ٫ڀْيخ ٳو٤زنِ
نٴِٔ ٳڀڄخ ٳَ٭ ڃن ڃٸخٿظو ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخرِ أڅ ٙ طټٌڅ رٺ حٿَٯزش ٳِ ًٿټنِ اڃَأس 
ٳِ ٯَْس ٗيّيس ٳؤهخٱ أڅ طٍَ ڃنِ ْٗجخ ٬ٌّرنِ حهلل رو ًأنخ اڃَأس ٷي ىهڀض ٳِ حٿٔن 
ًأنخ ًحص ٫ْخٽ ٳٸخٽ أڃخ ڃخ ًٻَص ڃن حٿَْٰس ٳٌٔٱ ٌّىزيخ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃنٺ ًأڃخ ڃخ 

ٸي أٛخرنِ ڃؼپ حٿٌُ أٛخرٺ ًأڃخ ڃخ ًٻَص ڃن حٿ٬ْخٽ ٳبنڄخ ٫ْخٿٺ ًٻَص ڃن حٿٔن ٳ
٫ْخٿِ ٷخٿض ٳٸي ٓڀڄض ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳظًِؿيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
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٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض أځ ٓڀڄش ٳٸي أريٿنِ حهلل رؤرِ ٓڀڄش هَْح ڃنو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ.
 اسٞ ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ. لاي أتٟ ؼٍؽح ص٠ذ تٓ عًٙ األٔصؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلـخؽ رن ڃلڄي ًىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ ٷخٙ كيػنخ ٿْغ  - 
٬ّنِ حرن ٬ٓي ٷخٽ كيػنِ رټَْ ٬ّنِ حرن ٫زي حهلل رن حٕٗؾ ٫ن رَٔ رن ٬ْٓي ٫ن ُّي 

 9رن هخٿي ٫ن أرِ ٣ڀلش ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ طيهپ حٿڄٚثټش رْظخ ٳْو ٌٍٛس ٷخٽ رَٔ ػڂ -

حٗظټَ ٳ٬ينخه ٳبًح ٫ڀَ رخرو ٓظَ ٳْو ٌٍٛس ٳٸڀض ٿ٬زْي حهلل حٿوٌٙنِ ٍرْذ ڃْڄٌنش ًُؽ 
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٿڂ ّوزَنخ ًٌّٻَ حٿٌٍٜ ٌّځ حًٕٽ ٳٸخٽ ٫زْي حهلل أٿڂ طٔڄ٬و 

ٍٷڂ ٳِ ػٌد ٷخٽ ىخٗڂ أٿڂ ّوزَنخ ُّي ٫ن حٿٌٍٜ ٌّځ حًٕٽ ٳٸخٽ ٫زْي حهلل ّٸٌٽ ٷخٽ حٕ
 أٿڂ طٔڄ٬و كْن ٷخٽ حٍٕٷڂ ٳِ ػٌد ًٻٌح ٷخٽ ٌّنْ ٷخٽ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ كـخؽ ًحرن أرِ ُحثيس ٷخٽ أنزؤنخ  - 
 كـخؽ ٫ن حٿلٔن رن ٬ٓي ٫ن حرن ٫زخّ ٷخٽ9

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿڄ٪ رْن حٿلؾ ًحٿ٬ڄَس ًٷخٽ ٫زي  أهزَنِ أرٌ ٣ڀلش-
حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ أهزَنِ ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش أنو ٓڄ٪ حرن 
٫زخّ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض أرخ ٣ڀلش ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ طيهپ 

 پ ٷخٽحٿڄٚثټش رْظخ ٳْو ٻڀذ ًٙ ٌٍٛس طڄخػْ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ْٓي رن أرِ ٫ًَرش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن  - 

 ڃخٿٺ ٫ن أرِ ٣ڀلش ٷخٽ9
ٿڄخ ٛزق نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هْزَ ًٷي أهًٌح ڃٔخكْيڂ ًٯيًح اٿَ كًَػيڂ -

خٽ نزِ ًأٍٟيڂ ٳڀڄخ ٍأًح نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٬و حٿـْٖ ٍٻ٠ٌح ڃيرَّن ٳٸ
 حهلل حهلل أٻزَ حهلل أٻزَ انخ اًح نِٿنخ رٔخكش ٷٌځ ٳٔخء ٛزخف حٿڄنٌٍّن ٷخٽ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ ٷْپ ٿڄ٤َ حٿٌٍحٵ ًأنخ ٫نيه  - 
٫ڄن ٻخڅ ّؤهٌ حٿلٔن أنو ّظٌٟؤ ڃڄخ ٯَْص حٿنخٍ ٷخٽ أهٌه ٫ن أنْ ًأهٌه أنْ ٫ن أرِ 

 ڀلش ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ٣ڀلش ًأهٌه أرٌ ٣
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ كيػنخ أرٌ رټَ رن  - 

 كٴٚ ٫ن حٕٯَ ٫ن ٍؿپ آهَ ٫ن أرِ ىََّس أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
٫ن حرن أرِ طٌٟئًح ڃڄخ ٯَْص حٿنخٍ ًٷخٽ أرٌ رټَ ٬ّنِ حرن كٴٚ ٷخٽ كيػنخ حٿِىَُ -

٣ڀلش ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄؼڀو ٳٸخٽ ًكيػنخ ٬ٗزش ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن 
 أرِ ٛخٿق ٫ن أرِ ىََّس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄؼڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن ٳِ طٴَْٔ ْٗزخڅ ٫ن ٷظخىس ٷخٽ كيع أنْ رن  - 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هْزَ ًٷي أهًٌح ڃٔخكْيڂ  ڃخٿٺ ٫ن أرِ ٣ڀلش ٷخٽ ٛزق نزِ حهلل

ًٯيًح اٿَ كًَػيڂ ٳڀڄخ ٍأًح نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٬و حٿـْٖ نټٌٜح ڃيرَّن 
ٳٸخٽ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حهلل أٻزَ حهلل أٻزَ هَرض هْزَ انخ اًح نِٿنخ رٔخكش ٷٌځ 

 ٳٔخء ٛزخف حٿڄنٌٍّن ٷخٽ
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رِ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ٷظخىس ٷٌٿو ٫ِ ًؿپ ٳبًح كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 
نِٽ رٔخكظيڂ ٳٔخء ٛزخف حٿڄنٌٍّن ٷخٽ كيع أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن أرِ ٣ڀلش ٷخٽ ٛزق نزِ 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هْزَ ٳٌٻَ ڃؼڀو ٷخٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ڃ٬َ٘ ٫ن آلٶ رن ٻ٬ذ رن  - 

 ن أرِ ٣ڀلش حٕنٜخٍُ ٷخٽ٫9ـَس ٫
أٛزق ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّڃخ ٣ْذ حٿنٴْ ٍَّ ٳِ ًؿيو حٿزَ٘ ٷخٿٌح ّخ -

ٌٍٓٽ حهلل أٛزلض حٿٌْځ ٣ْذ حٿنٴْ ٍَّ ٳِ ًؿيٺ حٿزَ٘ ٷخٽ أؿپ أطخنِ آص ڃن ٍرِ 
٫ِ ًؿپ ٳٸخٽ ڃن ٛڀَ ٫ڀْٺ ڃن أڃظٺ ٛٚس ٻظذ حهلل ٿو ريخ ٫َ٘ كٔنخص ًڃلخ ٫نو 

 ص ًٍٳ٪ ٿو ٫َ٘ ىٍؿخص ًٍى ٫ڀْو ڃؼڀيخ.٫َ٘ ْٓجخ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زْي حهلل ٫ن حرن  - 

٫زخّ ٫ن أرِ ٣ڀلش ّزڀٮ رو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ طيهپ حٿڄٚثټش رْظخ ٳْو 
 ٌٍٛس ًٙ ٻڀذ ٷخٽ

َّخ ٫ن أرِ ُحثيس ٷخٽ أنزؤنخ كـخؽ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ُٻ - 
 حٿلٔن رن ٬ٓي ٫ن حرن ٫زخّ ٷخٽ9

 أنزؤنِ أرٌ ٣ڀلش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿڄ٪ رْن كـش ٫ًڄَس.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خً رن ڃ٬خً ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي رن أرِ ٫ًَرش ٫ن ٷظخىس  - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ٯڀذ ٷٌڃخ ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن أرِ ٣ڀلش أڅ ٌٍٓٽ حهلل
 أكذ أڅ ّٸْڂ ر٬َٛظيڂ ػٚػخ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد رن ٤٫خء ٷخٽ9 - 
أهزَنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن أرِ ٣ڀلش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

ٌّځ ريٍ أڃَ رٜنخىّي ٷَّٖ  ٻخڅ اًح ٷخطپ ٷٌڃخ ٳيِڃيڂ أٷخځ رخٿ٬َٛش ػٚػخ ًأنو ٿڄخ ٻخڅ
ٳؤٿٸٌح ٳِ ٷڀْذ ڃن ٷڀذ ريٍ هزْغ ڃنظن ٷخٽ ػڂ ٍحف اٿْيڂ ًٍكنخ ڃ٬و ػڂ ٷخٽ ّخ أرخ ؿيپ 
رن ى٘خځ ًّخ ٫ظزش رن ٍر٬ْش ًّخ ْٗزش رن ٍر٬ْش ًّخ ًٿْي رن ٫ظزش ىپ ًؿيطڂ ڃخ ٫ًيٻڂ 

أؿٔخىح ٙ  ٍرټڂ كٸخ ٳبنِ ٷي ًؿيص ڃخ ٫ًينِ ٍرِ كٸخ ٷخٽ ٳٸخٽ ٫ڄَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أطټڀڂ
أًٍحف ٳْيخ ٷخٽ ًحٿٌُ ر٬ؼنِ رخٿلٶ ڃخ أنظڂ رؤٓڄ٪ ٿڄخ أٷٌٽ ڃنيڂ ٷخٽ ٷظخىس ر٬ؼيڂ حهلل ٫ِ 

ٿڄخ ٳَ٭ ڃن أىپ ريٍ ليّغ ًؿپ ٿْٔڄ٬ٌح ٻٚڃو طٌرْوخ ًٰٛخٍح ًطٸڄجش ٷخٽ ٳِ أًٽ حٿ
 أٷخځ رخٿ٬َٛش ػٚػخ ٷخٽ

ٴَْٔ ْٗزخڅ ٫ن ٷظخىس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ْٗزخڅ ًكْٔن ٳِ ط - 
 ٷخٽ ًكيػنخ أنْ رن ڃخٿٺ أڅ أرخ ٣ڀلش ٷخٽ9

ٯْ٘نخ حٿن٬خّ ًنلن ٳِ ڃٜخٳنخ ٌّځ ريٍ ٷخٽ أرٌ ٣ڀلش ٳْڄن ٯْ٘و حٿن٬خّ ٌّڃجٌ ٳـ٬پ -
 ْٓٴِ ّٔٸ٢ ڃن ّيُ ًآهٌه ًّٔٸ٢ ًآهٌه ٷخٽ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي رن أرِ ٫ًَرش ٫ن ٷظخىس ٫ن  - 
 نْ رن ڃخٿٺ ٫ن أرِ ٣ڀلش ٷخٽ9أ
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ٿڄخ ٛزق ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هْزَ ًٷي أهًٌح ڃٔخكْيڂ ًٯيًح اٿَ كًَػيڂ -
ًأٍْٟيڂ ٳڀڄخ ٍأًح حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٬و حٿـْٖ نټٌٜح ڃيرَّن ٳٸخٽ نزِ حهلل 

 خف حٿڄنٌٍّن ٷخٽٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حهلل أٻزَ حهلل أٻزَ انخ اًح نِٿنخ رٔخكش ٷٌځ ٳٔخء ٛز
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٷخٽ9 - 
ًٻَ ٿنخ أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن أرِ ٣ڀلش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَ ٌّځ ريٍ -

رؤٍر٬ش ٫ًَّ٘ن ٍؿٚ ڃن ٛنخىّي ٷَّٖ ٳٸٌٳٌح ٳِ ٣ٌٍ ڃن أ٣ٌحء ريٍ هزْغ ڃوزغ 
٬َٛش ػٚع ٿْخٽ ٳڀڄخ ٻخڅ رزيٍ حٿٌْځ حٿؼخٿغ أڃَ رَحكڀظو ًٻخڅ اًح ٧يَ ٫ڀَ ٷٌځ أٷخځ رخٿ

ٳ٘ي ٫ڀْو ٍكڀيخ ػڂ ڃَ٘ ًأطز٬و أٛلخرو ٳٸخٿٌح ڃخ نَحه ٙ ّن٤ڀٶ ٿْٸ٠ِ كخؿظو كظَ ٷخځ 
٫ڀَ ٗٴش حٿَٻَ ٳـ٬پ ّنخىّيڂ رؤٓڄخثيڂ ًأٓڄخء آرخثيڂ ّخ ٳٚڅ رن ٳٚڅ ًّخ ٳٚڅ رن ٳٚڅ 

ؿينخ ڃخ ٫ًينخ ٍرنخ كٸخ ٳيپ ًؿيطڂ ڃخ ٫ًي ٍرټڂ أَّٔٻڂ أنټڂ أ٬٣ظڂ حهلل ًٌٍٓٿو ٳبنخ ٷي ً
كٸخ ٳٸخٽ ٫ڄَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ طټڀڂ ڃن أؿٔخى ٙ أًٍحف ٿيخ ٳٸخٽ ًحٿٌُ نٴْ ڃلڄي رْيه 
ڃخ أنظڂ رؤٓڄ٪ ٿڄخ أٷٌٽ ڃنيڂ ٷخٽ ٷظخىس أكْخىڂ حهلل كظَ أٓڄ٬يڂ ٷٌٿو طٌرْوخ ًطَْٰٜح 

 ًطٸڄجش ًكَٔس ًنيحڃش.
كيػنخ كْٔن ٫ن ْٗزخڅ ًٿڂ ّٔنيه ٫ن أرِ ٣ڀلش ٷخٽ ًطٸڄجش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 

 ٷخٽ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ ػخرض ٷخٽ9 - 
ٷيځ ٫ڀْنخ ٓڀْڄخڅ ڃٌٿَ ٿڀلٔن رن ٫ڀِ ُڃن حٿلـخؽ ٳليػنخ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ٣ڀلش -

ڂ ؿخء ًحص ٌّځ ًحٿزَ٘ ٍَّ ٳِ ًؿيو ٳٸڀنخ انخ ٫ن أرْو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ
ٿنٍَ حٿزَ٘ ٳِ ًؿيٺ ٳٸخٽ انو أطخنِ ڃڀٺ ٳٸخٽ ّخ ڃلڄي اڅ ٍرٺ ّٸٌٽ أڃخ َّْٟٺ أڅ ٙ 
ّٜڀِ ٫ڀْٺ أكي ڃن أڃظٺ اٙ ٛڀْض ٫ڀْو ٫َ٘ح ًٙ ّٔڀڂ ٫ڀْٺ اٙ ٓڀڄض ٫ڀْو ٫َ٘ح 

 ٷخٽ
٬ٗزش ٫ن أرِ رټَ رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ - 

كٴٚ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن حرن أرِ ٣ڀلش ٫ن أرِ ٣ڀلش ٷخٽ ٬ٗزش ًأٍحه ًٻَه ٫ن 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ طٌٟئًح ڃڄخ أن٠ـض حٿنخٍ ٷخٽ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٫ن ػخرض ٫ن  - 
ي حهلل رن أرِ ٣ڀلش ٫ن أرْو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٓڀْڄخڅ ڃٌٿَ حٿلٔن رن ٫ڀِ رن ٫ز

٫ڀْو ًٓڀڂ ؿخء ًحص ٌّځ ًحٿًٍَٔ ٍَّ ٳِ ًؿيو ٳٸخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ ٿنٍَ حٿًٍَٔ 
ٳِ ًؿيٺ ٳٸخٽ أنو أطخنِ ڃڀٺ ٳٸخٽ ّخ ڃلڄي أڃخ َّْٟٺ أڅ ٍرٺ ٫ِ ًؿپ ّٸٌٽ انو ٙ 

ٺ أكي ڃن أڃظٺ اٙ ٓڀڄض ّٜڀِ ٫ڀْٺ أكي ڃن أڃظٺ اٙ ٛڀْض ٫ڀْو ٫َ٘ح ًٙ ّٔڀڂ ٫ڀْ
 ٫ڀْو ٫َ٘ح ٷخٽ رڀَ ٷخٽ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى كيػنخ ػخرض ٷخٽ9 - 
ٷيځ ٫ڀْنخ ٓڀْڄخڅ ڃٌٿَ حٿلٔن رن ٫ڀِ ُڃن حٿلـخؽ ٳليػنخ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ٣ڀلش -

 ؿيو ٳٌٻَه.٫ن أرْو أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿخء ًحص ٌّځ ًحٿزَ٘ ٍَّ ٳِ ً
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ظخد رن ُّخى كيػنخ ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن حٿڄزخٍٹ كيػنخ  - 

 ڃٌَٓ رن ٫ٸزش ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ُّي رن ٫ٸزش ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ9
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ٻنض أنخ ًأرِ رن ٻ٬ذ ًأرٌ ٣ڀلش ؿڀٌٓخ ٳؤٻڀنخ ٿلڄخ ًهزِح ػڂ ى٫ٌنخ رٌٌٟء ٳٸخٙ ِٿَڂ -
ٿ٬٤خځ حٿٌُ أٻڀنخ ٳٸخٽ أنظٌٟؤ ڃن حٿ٤ْزخص ٿڂ ّظٌٟؤ ڃنو ڃن ىٌ هَْ طظٌٟؤ ٳٸڀض ٿيٌح ح

 ڃنٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كَد رن ػخرض ٻخڅ ّٔټن رنِ ٓڀْڂ  - 

 ٷخٽ9
كيػنخ آلٶ رن ٫زي حهلل رن أرِ ٣ڀلش ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٷخٽ ٷَأ ٍؿپ ٫ني ٫ڄَ ٳَْٰ -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڂ َّْٰ ٫ڀِ ٷخٽ ٳخؿظڄ٬نخ ٫ني ٫ڀْو ٳٸخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳٸَأ حٿَؿپ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿو ٷي 
أكٔنض ٷخٽ ٳټخڅ ٫ڄَ ًؿي ڃن ًٿٺ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ ٫ڄَ اڅ حٿٸَآڅ 

ٽ ٫زي حٿٜڄي ڃَس أهٍَ أرٌ ٻڀو ٌٛحد ڃخ ٿڂ ّـ٬پ ٫ٌحد ڃٰٴَس أً ڃٰٴَس ٫ٌحد ًٷخ
 ػخرض ڃن ٻظخرو ٷخٽ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي رن ُّخى كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن كټْڂ  - 
 ٷخٽ كيػنِ آلٶ رن ٫زي حهلل رن أرِ ٣ڀلش ٷخٽ9

كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷخٽ أرٌ ٣ڀلش ٻنخ ؿڀٌٓخ رخٕٳنْش ٳڄَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
ٸخٽ ڃخٿټڂ ًٿڄـخٿْ حٿ٬ٜيحص حؿظنزٌح ڃـخٿْ حٿ٬ٜيحص ٷخٽ ٷڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ ؿڀٔنخ ٳ

ٿَْٰ ڃخرخّ نظٌحٻَ ًنظليع ٷخٽ ٳؤ٤٫ٌح حٿڄـخٿْ كٸيخ ٷڀنخ ًڃخ كٸيخ ٷخٽ ٯٞ حٿزَٜ 
 ًٍى حٿٔٚځ ًكٔن حٿټٚځ ٷخٽ

رن حٿڄزخٍٹ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن كـخؽ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حهلل ٬ّنِ ح - 
 ٷخٽ أنزؤنخ ٿْغ رن ٬ٓي ٳٌٻَ كيّؼخ ٷخٽ9

ًكيػنِ ٿْغ رن ٬ٓي ٷخٽ كيػنِ ّلَْ رن ٓڀْڂ رن ُّي ڃٌٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
ًٓڀڂ أنو ٓڄ٪ آڄخ٫ْپ رن رَْ٘ ڃٌٿَ رنِ ڃٰخٿش ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ؿخرَ رن ٫زي حهلل ًأرخ 

ْو ًٓڀڂ ڃخ ڃن حڃَة ّوٌٽ ٣ڀلش رن ٓيپ حٕنٜخٍُ ّٸٌٙڅ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ
حڃَأ ڃٔڀڄخ ٫ني ڃ٣ٌن طنظيٺ ٳْو كَڃظو ًّنظٸٚ ٳْو ڃن ٫َٟو اٙ هٌٿو حهلل ٫ِ ًؿپ 
ٳِ ڃ٣ٌن ّلذ ٳْو نَٜطو ًڃخ ڃن حڃَة ّنَٜ حڃَأ ڃٔڀڄخ ٳِ ڃ٣ٌن ّنظٸٚ ٳْو ڃن 

 ٫َٟو ًّنظيٺ ٳْو ڃن كَڃظو اٙ نَٜه حهلل ٳِ ڃ٣ٌن ّلذ ٳْو نَٜطو ٷخٽ
ػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ ٓيْپ رن كيػنخ ٫زي حهلل كي - 

أرِ ٛخٿق ٫ن ٬ْٓي رن ّٔخٍ ٫ن أرِ ٣ڀلش حٕنٜخٍُ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ حٿڄٚثټش ٙ طيهپ رْظخ ٳْو ٻڀذ ًٙ ٌٍٛس.

 أتٟ ؽش٠ػ اٌخضاػٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ. لاي ؼذ٠س 
نِ أرِ كيػنخ ًٍف رن ٫زخىس ٷخٽ أنزؤنخ ُٻَّخ حرن آلٶ ٷخٽ كيػنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 

٫ڄًَ رن ىّنخٍ ٫ن نخٳ٪ ٫ن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٫ن أرِ َّٗق حٿوِح٫ِ ًٻخنض ٿو ٛلزش 
 ٷخٽ9

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن ٻخڅ ّئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ ٳڀْټَځ -
ْلٔن اٿَ ؿخٍه ًڃن ٻخڅ ّئڃن رخهلل ًحٿٌْځ ْٟٴو ًڃن ٻخڅ ّئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ ٳڀ

 حٓهَ ٳڀْٸپ هَْح أً ٿْٜڄض ٷخٽ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٫زي حٿلڄْي رن ؿ٬ٴَ ٫ن ٬ْٓي رن أرِ  - 
 ٬ْٓي حٿڄٸزَُ ٫ن أرِ َّٗق حٿوِح٫ِ ٷخٽ9

ْڀش ًٙ ّلپ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٠ْخٳش ػٚػش أّخځ ًؿخثِطو ٌّځ ًٿ - 
ٿڀَؿپ أڅ ّٸْڂ ٫ني أكي كظَ ّئػڄو ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳټْٲ ّئػڄو ٷخٽ ّٸْڂ ٫نيه ًٿْْ 

 ٿو ِٗء ّٸَّو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ًًٍف ٷخٙ كيػنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن ٬ْٓي  - 

ڀڂ حٿڄٸزَُ ٫ن أرِ َّٗق حٿټ٬زِ ًٷخٽ ًٍف ٫ن أرِ ىََّس أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ
 ٷخٽ9

ًحهلل ٙ ّئڃن ًحهلل ٙ ّئڃن ًحهلل ٙ ّئڃن ٷخٿيخ ػٚع ڃَحص ٷخٿٌح ًڃخ ًحٹ ّخ ٌٍٓٽ حهلل -
 ٷخٽ حٿـخٍ ٙ ّؤڃن حٿـخٍ رٌحثٸو ٷخٿٌح ًڃخ رٌحثٸو ٷخٽ َٗه ٷخٽ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ9 - 
أنو ٷخٽ ٿ٬ڄًَ رن كيػنخ ٿْغ ٷخٽ كيػنِ ٬ْٓي ٬ّنِ حٿڄٸزَُ ٫ن أرِ َّٗق حٿ٬يًُ -

٬ْٓي ًىٌ ّز٬غ حٿز٬ٌع اٿَ ڃټش حثٌڅ ٿِ أّيخ حٕڃَْ أكيػٺ ٷٌٙ ٷخځ رو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٰي ڃن ٌّځ حٿٴظق ٓڄ٬ظو أًنخُ ٫ًًخه ٷڀزِ ًأرَٜطو ٫ْنخُ كْن طټڀڂ رو 

َة أڅ كڄي حهلل ًأػنَ ٫ڀْو ػڂ ٷخٽ اڅ ڃټش كَڃيخ حهلل ًٿڂ ّلَڃيخ حٿنخّ ٳٚ ّلپ ٙڃ
ّئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ أڅ ّٔٴٺ ريخ ىڃخ ًٙ ٠٬ّي ريخ ٗـَس ٳبڅ أكي طَهٚ ٿٸظخٽ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْيخ ٳٸٌٿٌح اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ أًڅ ٿٌَٓٿو ًٿڂ ّؤًڅ ٿټڂ 
انڄخ أًڅ ٿِ ٳْيخ ٓخ٫ش ڃن نيخٍ ًٷي ٫خىص كَڃظيخ حٿٌْځ ٻلَڃظيخ رخٕڃْ ًٿْزڀٮ حٿ٘خىي 

 حٿٰخثذ ٷخٽ
يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ًأرٌ ٻخڃپ ٷخٙ كيػنخ ٿْغ ٬ّنِ حرن ٬ٓي ٷخٽ ك - 

 كيػنِ ٬ْٓي رن أرِ ٬ْٓي ٫ن أرِ َّٗق حٿ٬يًُ أنو ٷخٽ9
ٓڄ٬ض أًنخُ ًأرَٜص ٫ْنخُ كْن طټڀڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ڃن ٻخڅ -

 ًحٿٌْځ حٓهَ ٳڀْټَځ ْٟٴو ّئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ ٳڀْټَځ ؿخٍه ًڃن ٻخڅ ّئڃن رخهلل
ؿخثِطو ٷخٿٌح ًڃخ ؿخثِطو ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٌّځ ًٿْڀش ًحٿ٠ْخٳش ػٚع ٳڄخ ٻخڅ ًٍحء ًٿٺ 
ٳيٌ ٛيٷش ٫ڀْو ًٷخٽ ڃن ٻخڅ ّئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ ٳڀْٸپ هَْح أً ٿْٜڄض ًٷخٽ أرٌ 

 ٻخڃپ ًٙ ّؼٌٍ ٫نيه كظَ ّلَؿو ٷخٽ
لڄي رن ٓڀڄش حٿلَحنِ ٫ن حرن آلٶ ًِّّي رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ - 

ىًَڅ ٷخٽ أنزؤنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن حٿلخٍع رن ٳ٠ْپ ٫ن ٳ٠ْپ ٫ن ٓٴْخڅ رن أرِ 
 حٿ٬ٌؿخء ٷخٽ ِّّي حٿٔڀڄِ ٫ن أرِ َّٗق حٿوِح٫ِ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ ِّّي ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حٿو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
ً هزپ حٿوزپ حٿـَحف ٳيٌ رخٿوْخٍ رْن أكيٍ ػٚع اڃخ أڅ ّٸظٚ أً ّٸٌٽ ڃن أْٛذ ريځ أ

ّؤهٌ حٿ٬ٸپ أً ٬ّٴٌ ٳبڅ أٍحى ٍحر٬ش ٳوًٌح ٫ڀَ ّيّو ٳبڅ ٳ٬پ ْٗجخ ڃن ًٿٺ ػڂ ٫يح ر٬ي 
 ٳٸظپ ٳڀو حٿنخٍ هخٿيح ٳْيخ ڃوڀيح ٷخٽ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًىذ رن ؿََّ ٷخٽ كيػنِ أرِ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌّنْ  - 
ن حٿِىَُ ٫ن ڃٔڀڂ رن ِّّي أكي رنِ ٬ٓي رن رټَ أنو ٓڄ٪ أرخ َّٗق حٿوِح٫ِ ّليع ٫

 ػڂ حٿټ٬زِ ًٻخڅ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّٸٌٽ9
أًڅ ٿنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ حٿٴظق ٳِ ٷظخٽ رنِ رټَ كظَ أٛزنخ ڃنيڂ -

ًٓڀڂ رَٳ٪ حٿْٔٲ ٳڀٸِ ٍى٢ ڃنخ حٿٰي  ػؤٍنخ ًىٌ رڄټش ػڂ أڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو
ِْٔڀڂ، ًٻخڅ ٷي ًطَىڂ  ٍؿٚ ڃن ىٌّپ ٳِ حٿلَځ ّئځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻِ ُّ
ٳِ حٿـخىڀْش ًٻخنٌح ٤ّڀزٌنو ٳٸظڀٌه ًرخىًٍح أڅ ّوڀٚ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ٗيّيح ًحهلل ڃخ ًٓڀڂ ٳْؤڃَ ٳڀڄخ رڀٮ ًٿٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯ٠ذ ٯ٠زخ 
ٍأّظو ٯ٠ذ ٯ٠زخ أٗي ڃنو ٳ٬ْٔنخ اٿَ أرِ رټَ ٫ًڄَ ٫ًڀِ ٍِٟ حهلل ٫نيڂ نٔظ٘ٴ٬يڂ 
ًهْ٘نخ أڅ نټٌڅ ٷي ىڀټنخ ٳڀڄخ ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٜٚس ٷخځ ٳؤػنَ 
٫ڀَ حهلل ٫ِ ًؿپ رڄخ ىٌ أىڀو ػڂ ٷخٽ أڃخ ر٬ي ٳبڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ىٌ كَځ ڃټش ًٿڂ ّلَڃيخ 

ًانڄخ أكڀيخ اٿِ ٓخ٫ش ڃن حٿنيخٍ أڃْ ًىِ حٿٌْځ كَحځ ٻڄخ كَڃيخ حهلل ٫ِ ًؿپ حٿنخّ 
أًٽ ڃَس ًاڅ أ٫ظَ حٿنخّ ٫ڀَ حهلل ٫ِ ًؿپ ػٚػش ٍؿپ ٷظپ ٳْيخ ًٍؿپ ٷظپ ٯَْ ٷخطڀو 
ًٍؿپ ٣ڀذ رٌكپ ٳِ حٿـخىڀْش ًأنِ ًحهلل ٕىّن ىٌح حٿَؿپ حٿٌُ ٷظڀظڂ ٳٌىحه ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ
يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن أرِ آلٶ ٷخٽ كيػنِ ٬ْٓي ك - 

 رن أرِ ٬ْٓي حٿڄٸزَُ ٫ن أرِ َّٗق حٿوِح٫ِ ٷخٽ9
ٿڄخ ر٬غ ٫ڄًَ رن ٬ْٓي اٿَ ڃټش ر٬ؼو ًِّٰ حرن حٿِرَْ أطخه أرٌ َّٗق ٳټڀڄو ًأهزَه رڄخ -

ٷٌڃو ٳـڀْ ٳْو ٳٸڄض اٿْو ٓڄ٪ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ هَؽ اٿَ نخىُ 
ٳـڀٔض ڃ٬و ٳليع ٷٌڃو ٻڄخ كيع ٫ڄًَ رن ٬ْٓي ڃخ ٓڄ٪ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ٷخٽ ٿو ٫ڄًَ رن ٬ْٓي ٷخٽ ٷڀض ىٌح انخ ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن 
حٳظظق ڃټش ٳڀڄخ ٻخڅ حٿٰي ڃن ٌّځ حٿٴظق ٫يص هِح٫ش ٫ڀَ ٍؿپ ڃن ىٌّپ ٳٸظڀٌه ًىٌ 

َٹ ٳٸخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْنخ ه٤ْزخ ٳٸخٽ ّخ أّيخ حٿنخّ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃ٘
كَځ ڃټش ٌّځ هڀٶ حٿٔڄٌحص ًحٍٕٝ ٳيِ كَحځ ڃن كَحځ حهلل ط٬خٿَ اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش ٙ 
ّلپ ٗڃَة ّئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ ّٔٴٺ ٳْيخ ىڃخ ًٙ ٠٬ّي ريخ ٗـَح ٿڂ طلڀپ ٕكي 

ٕكي ّټٌڅ ر٬يُ ًٿڂ طلڀپ ٿِ اٙ ىٌه حٿٔخ٫ش ٯ٠زخ ٫ڀَ أىڀيخ أٙ ػڂ ٻخڅ ٷزڀِ ًٙ طلپ 
ٷي ٍؿ٬ض ٻلَڃظيخ رخٕڃْ أٙ ٳڀْزڀٮ حٿ٘خىي ڃنټڂ حٿٰخثذ ٳڄن ٷخٽ ٿټڂ اڅ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي ٷخطپ ريخ ٳٸٌٿٌح اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷي أكڀيخ ٿٌَٓٿو ًٿڂ ّلڀڀيخ ٿټڂ 

ن حٿٸظپ ٳٸي ٻؼَ أڅ ّٸ٪ ٿجن ٷظڀظڂ ٷظْٚ ًّٓنو ٳڄن ٷظپ ّخ ڃ٬َ٘ هِح٫ش ًحٍٳ٬ٌح أّيّټڂ ٫
ر٬ي ڃٸخڃِ ىٌح ٳؤىڀو روَْ حٿن٨َّن اڅ ٗخإح ٳيځ ٷخطڀو ًاڅ ٗخإح ٳ٬ٸڀو ػڂ ًىٍ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿَؿپ حٿٌُ ٷظڀظو هِح٫ش ٳٸخٽ ٫ڄًَ رن ٬ْٓي ٕرِ َّٗق حنَٜٱ 

ن٪ ٓخٳٺ ىځ ًٙ هخٿ٪ ٣خ٫ش ًٙ ڃخن٪ هِّش أّيخ حٿْ٘ن ٳنلن أ٫ڀڂ رلَڃظيخ ڃنٺ انيخ ٙ طڄ
ٷخٽ ٳٸڀض ٷي ٻنض ٗخىيح ًٻنض ٯخثزخ ًٷي رڀٰض ًٷي أڃَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 أڅ ّزڀٮ ٗخىينخ ٯخثزنخ ًٷي رڀٰظٺ ٳؤنض ًٗؤنٺ ٷخٽ ٫زي حهلل ًؿيص ٳِ ٻظخد أرِ رو٢ ّيه.
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َ ٫ڀڄِ أڅ أرِ كيػنخ ٫نو ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫زي حهلل ًأٻز - 
 كيػنخ ِّّي رن ٍُّ٪ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن آلٶ ٷخٽ9

كيػنخ حٿِىَُ ٫ن ٤٫خء رن ِّّي حٿڀْؼِ ٫ن أرِ َّٗق حٿوِح٫ِ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9 اڅ ڃن أ٫ظَ حٿنخّ ٫ڀَ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃن ٷظپ ٯَْ ٷخطڀو أً ٣ڀذ ريځ 

 ٚځ أً رَٜ ٫ْنْو ٳِ حٿنٌځ ڃخ ٿڂ طزَٜ.حٿـخىڀْش ڃن أىپ حٗٓ
 ا١ٌٌٛذ تٓ ػمثح تٓ أتٟ ِؼ١ػ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ. لاي ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٳْخٝ رن ڃلڄي حٿَٷِ ٫ن ؿ٬ٴَ رن رَٷخڅ ٫ن ػخرض  - 
 رن حٿلـخؽ حٿټٚرِ ٫ن ٫زي حهلل حٿيڄٌحنِ ٫ن حٿٌٿْي رن ٫ٸزش ٷخٽ9

َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃټش ؿ٬پ أىپ ڃټش ّؤطٌنو رٜزْخنيڂ ٳْڄٔق ٫ڀَ ٿڄخ ٳظق ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ-
ٍإًٓيڂ ًّي٫ٌ ٿيڂ ٳـِء رِ اٿْو ًانِ ڃ٤ْذ رخٿوڀٌٵ ًٿڂ ّڄٔق ٫ڀَ ٍأِٓ ًٿڂ ّڄن٬و 

 ڃن ًٿٺ اٙ أڅ أڃِ هڀٸظنِ رخٿوڀٌٵ ٳڀڂ ّڄٔنِ ڃن أؿپ حٿوڀٌٵ.
 ٌم١ػ تٓ صثشج سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

رِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ ىخٗڂ ٫ن ٫خٛڂ رن ٿٸ٢ْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 
 رن ٛزَس ٫ن أرْو ٷخٽ9

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح حٓظن٘ٸض ٳزخٿٮ اٙ أڅ طټٌڅ ٛخثڄخ ٷخٽ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ ىخٗڂ آڄخ٫ْپ رن  - 

 ٫ن أرْو ٷخٽ9ٻؼَْ ٫ن ٫خٛڂ رن ٿٸ٢ْ رن ٛزَس 
 أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ اًح طٌٟؤص ٳوڀپ حٕٛخر٪ ٷخٽ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ ىخٗڂ آڄخ٫ْپ رن ٻؼَْ  - 

 ٫ن ٫خٛڂ رن ٿٸ٢ْ رن ٛزَس ٫ن أرْو ٷخٽ9
ٙ ّلٔزن انخ  6پ أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌرق ٿنخ ٗخس ًٷخٽ ٙ طلٔزن ًٿڂ ّٸ-

 انڄخ ًرلنخىخ ٿٺ ًٿټن ٿنخ ٯنڂ ٳبًح رڀٰض ڃخثش ًرلنخ ٗخس ٷخٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن آڄخ٫ْپ رن ٻؼَْ أرِ  - 

ىخٗڂ ٫ن ٫خٛڂ رن ٿٸ٢ْ رن ٛزَس ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح طٌٟؤص 
 خ ٷخٽٳؤرڀٮ حٙٓظن٘خٵ ڃخ ٿڂ طٺ ٛخثڄ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ كيػنخ آڄخ٫ْپ  - 
رن ٻؼَْ أرٌ ىخٗڂ حٿڄټِ ٫ن ٫خٛڂ رن ٿٸ٢ْ رن ٛزَس ٫ن أرْو أً ؿيه ًحٳي رن حٿڄنظٴٶ 

 ٷخٽ9
حن٤ڀٸض أنخ ًٛخكذ ٿِ كظَ حنظيْنخ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڂ نـيه -

٫خث٘ش طڄَح ٫ًٜيص ٿنخ ٫ْٜيس اً ؿخء حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظٸڀ٪ ٳٸخٽ ٳؤ٬٣ڄظنخ 
ىپ أ٬٣ڄظڂ ڃن ِٗء ٷڀنخ ن٬ڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳزْنڄخ نلن ٻٌٿٺ ٍر٪ ٍح٫ِ حٿٰنڂ ٳِ حٿڄَحف 
٫ڀَ ّيه ٓوڀش ٷخٽ ىپ ًٿيص ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٳخًرق ٿنخ ٗخس ػڂ أٷزپ ٫ڀْنخ ٳٸخٽ ٙ طلٔزن ًٿڂ 

حٿ٘خس ڃن أؿڀټڄخ ٿنخ ٯنڂ ڃخثش ٙ نَّي أڅ طِّي ٫ڀْيخ ٳبًح ًٿي ّٸپ ٙ ّلٔزن انخ ًرلنخ 
حٿَحٯِ؟؟ ريڄش أڃَنخه رٌرق ٗخس ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أهزَنِ ٫ن حٿٌٌٟء ٷخٽ اًح طٌٟؤص 
ٳؤٓزٮ ًهڀپ حٕٛخر٪ ًاًح حٓظنؼَص ٳؤرڀٮ اٙ أڅ طټٌڅ ٛخثڄخ ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٿِ 
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٣ڀٸيخ ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انيخ ًحص ٛلزش ًًٿي  اڃَأس ٳٌٻَ ڃن ٣ٌٽ ٿٔخنيخ ًاٌّحثيخ ٳٸخٽ
 ٷخٽ ٳؤڃٔټيخ ًأڃَىخ ٳبڅ ّٺ ٳْيخ هَْ ٳٔظٴ٬پ ًٙ ط٠َد ٬٧ْنظٺ َٟرٺ أڃظٺ.

 شاتد تٓ اٌعؽان األٔصاسٞ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ. لاي ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ًِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ  - 

 ػنِ ّلَْ ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن ػخرض رن حٿ٠لخٹ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9ٷخٽ كي
ٿ٬ن حٿڄئڃن ٻٸظڀو ًڃن ٷظپ نٴٔو رِ٘ء ٳِ حٿينْخ ٫ٌد رو ٳِ حٓهَس ًٿْْ ٫ڀَ ٍؿپ -

ڃٔڀڂ نٌٍ ٳْڄخ ٙ ّڄڀٺ ًڃن ٍڃَ ڃئڃنخ رټٴَ ٳيٌ ٻٸظڀو ًڃن كڀٲ رڄڀش ٌٍٓ حٗٓٚځ 
 ٻخًرخ ٳيٌ ٻڄخ ٷخٽ. ٷخٽ

٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن هخٿي حٿلٌحء ٫ن أرِ  كيػنخ - 
 ٷٚرش ٫ن ػخرض رن حٿ٠لخٹ حٕنٜخٍُ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن كڀٲ رڄڀش ٌٍٓ حٗٓٚځ ٻخًرخ ڃظ٬ڄيح ٳيٌ ٻڄخ -
 ٷخٽ ًٷخٽ ڃن ٷظپ نٴٔو رِ٘ء ٫ٌرو حهلل رو ٳِ نخٍ ؿينڂ ٷخٽ

 حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كَد كيػنخ ّلَْ ٷخٽ9كيػنخ ٫زي  - 
كيػنِ أرٌ ٷٚرش ٷخٽ كيػنِ ػخرض رن حٿ٠لخٹ حٕنٜخٍُ ًٻخڅ ڃڄن رخّ٪ طلض حٿ٘ـَس -

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن كڀٲ ٫ڀَ ّڄْن رڄڀش ٌٍٓ حٗٓٚځ ٻخًرخ ٳيٌ 
 ًٿْْ ٫ڀَ ٍؿپ نٌٍ ٳْڄخ ٙ ّڄڀٺ ٷخٽ ٻڄخ ٷخٽ ًڃن ٷظپ نٴٔو رِ٘ء ٫ٌد رو ٌّځ حٿٸْخڃش

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي رن ُّخى كيػنخ ٓڀْڄخڅ  - 
 حٿْ٘زخنِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿٔخثذ ٷخٽ9

ٓؤٿض ٫زي حهلل رن ڃ٬ٸپ ٫ن حٿڄِح٫ٍش ٳٸخٽ كيػنخ ػخرض رن حٿ٠لخٹ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -
 ٿڄِح٫ٍش ٷخٽ9حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن ح

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ أرخڅ ٷخٽ كيػنخ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن  - 
 أرِ ٷٚرش ٫ن ػخرض حٿ٠لخٹ حٕنٜخٍُ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ڃن كڀٲ ٫ڀَ ڃڀش ٌٍٓ حٗٓٚځ ٻخًرخ ٳيٌ ٻڄخ ٷخٽ ًٿْْ ٫ڀَ ٍؿپ نٌٍ ٳْڄخ ٙ ّڄڀٺ -
 رِ٘ء ٳِ حٿينْخ ٫ٌد رو ٌّځ حٿٸْخڃش. ًڃن ٷظپ نٴٔو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن هخٿي ٫ن أرِ  - 
 ٷٚرش ٫ن ػخرض رن حٿ٠لخٹ ًٻخڅ ڃن أٛلخد حٿ٘ـَس ػڂ ٷخٽ9

ر٬ي أً ٫ن ٍؿپ ٫ن ػخرض رن حٿ٠لخٹ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ڃن كڀٲ -
ځ ٻخًرخ ڃظ٬ڄيح ٳيٌ ٻڄخ ٷخٽ ًڃن ٷظپ نٴٔو رِ٘ء أً ًرق ًرلو حهلل رو ٳِ رڄڀش ٌٍٓ حٗٓٚ

 نخٍ ؿينڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن  - 

 اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9ليّغ ػخرض رن حٿ٠لخٹ ٍٳ٪ حٿ
ڃٔڀڂ أً ٷخٽ ڃئڃن رټٴَ ٳيٌ ٻٸظڀو ًڃن ڃن ٷظپ نٴٔو رِ٘ء ٫ٌد رو ًڃن ٗيي ٫ڀَ -

 ٿ٬نو ٳيٌ ٻٸظڀو ًڃن كڀٲ ٫ڀَ ڃڀش ٯَْ حٗٓٚځ ٻخًرخ ٳيٌ ٻڄخ كڀٲ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ ٫ن هخٿي ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن ػخرض رنڂ  - 

 حٿ٠لخٹ ٷخٽ9
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ڄيح ٳيٌ ٻڄخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن كڀٲ رڄڀش ٌٍٓ حٗٓٚځ ٻخًرخ ڃظ٬-
 ٷخٽ ًڃن ٷظپ نٴٔو رِ٘ء ٫ٌرو حهلل ٳِ نخٍ ؿينڂ.

 ِؽعٓ اٌذ٠ٍٟ ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنخ ُّي رن أٓڀڂ ٫ن رَٔ  - 

ـن رن ڃلـن ٫ن أرْو ٫ًزي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ُّي رن أٓڀڂ ٫ن رَٔ رن ڃل
 ٫ن أرْو ٷخٽ9

أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤٷْڄض حٿٜٚس ٳـڀٔض ٳڀڄخ ٛڀَ ٷخٽ ٿِ أٿٔض رڄٔڀڂ -
ٷڀض رڀَ ٷخٽ ٳڄخ ڃن٬ٺ أڅ طٜڀِ ڃ٪ حٿنخّ ٷخٽ ٷڀض ٛڀْض ٳِ أىڀِ ٷخٽ ٳٜپ ڃ٪ حٿنخّ 

 ًٿٌ ٻنض ٷي ٛڀْض ٳِ أىڀٺ ٷخٽ9
ُّي رن أٓڀڂ ٫ن رَٔ رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن - 

 ڃلـن حٿيّڀِ ٫ن أرْو ٷخٽ9
كيّغ أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷي ٛڀْض ٳِ أىڀِ ٳؤٷْڄض حٿٜٚس ٳٌٻَ ڃ٬نَ -

 ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ9
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ن ُّي رن أٓڀڂ ٫ن  - 

أرْو ڃلـن أنو ٻخڅ ٳِ ڃـڀْ ڃ٪ ٌٍٓٽ ٍؿپ ڃن رنِ حٿيّپ ّٸخٽ ٿو رَٔ رن ڃلـن ٫ن 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأًڅ رخٿٜٚس ٳٸخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٜڀَ ػڂ 
ٍؿ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃلـن ٳِ ڃـڀٔو ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ًٿټنِ ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ڃن٬ٺ أڅ طٜڀِ ڃ٪ حٿنخّ أٿٔض رَؿپ ڃٔڀڂ ٷخٽ رڀَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل
 ٻنض ٷي ٛڀْض ٳِ أىڀِ ٳٸخٽ ٿو اًح ؿجض ٳٜپ ڃ٪ حٿنخّ ًاڅ ٻنض ٷي ٛڀْض.

 سظً ِٓ أً٘ اٌّذ٠ٕح ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ لاي ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٓڄخٹ رن كَد ٫ن ٍؿپ  - 

ًٓڀڂ ٳٔڄ٬ظو ّٸَأ ٳِ ٛٚس حٿٴـَ ڃن أىپ حٿڄيّنش أنو ٛڀَ هڀٲ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ٵ ًحٿٸَآڅ حٿڄـْي ًّْ ًحٿٸَآڅ حٿلټْڂ ٷخٽ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٬ٓي رن ارَحىْڂ ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض ڃلڄي حرن ٫زي حٿَكڄن رن ػٌرخڅ ّليع ٫ن ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٫ن ٍؿپ ڃن -

خٽ ػٚع كٶ ٫ڀَ ٻپ ڃٔڀڂ حٿٰٔپ ٌّځ حٿـڄ٬ش أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷ
 ًحٿٌٔحٹ ًّڄْ ڃن ٣ْذ اڅ ًؿي.

 سظً ِٓ أصؽاب إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٬ٓي رن ارَحىْڂ ٫ن ڃلڄي  - 

٫ڀْو ًٓڀڂ  رن ٫زي حٿَكڄن رن ػٌرخڅ ٫ن ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل
 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 كٶ ٫ڀَ ٻپ ڃٔڀڂ ّٰظٔپ ٌّځ حٿـڄ٬ش ّظٌٔٹ ًّڄْ ڃن ٣ْذ اڅ ٻخڅ ٕىڀو.-
 ١ِّْٛ أٚ ِٙشاْ ٌِٛٝ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ. لاي ؼذ٠س 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٷخٽ9 - 
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ٻڀؼٌځ حرنش ٫ڀِ ٷخٽ أطْظيخ رٜيٷش ٻخڅ أڃَ ريخ ٷخٿض حكٌٍ ٓخٓنخ ٳبڅ ڃْڄٌڅ كيػظنِ أځ -
أً ڃيَحڅ ڃٌٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهزَنِ أنو ڃَ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿو ّخ ڃْڄٌڅ أً ّخ ڃيَحڅ انخ أىپ رْض نيْنخ ٫ن حٿٜيٷش ًاڅ ڃٌحٿْنخ ڃن أنٴٔنخ 

 ًٙ نؤٻپ حٿٜيٷش.
 اهلل تٓ األسلُ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ. لاي  ػثذؼذ٠س 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٬ْٓي ٫ن ى٘خځ ٷخٽ9 - 
كيػنِ أرِ ٫زي حهلل رن أٍٷڂ أنو هَؽ ڃن ڃټش ًٻخڅ ّئڃيڂ ًّئًڅ ًّٸْڂ ٳؤٷخځ ٌّڃخ -

اًح حٿٜٚس ٳٸخٽ ٿْٜپ رټڂ ٍؿپ ڃنټڂ ٳبنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ 
 أٍحى أكيٻڂ ٌّىذ اٿَ حٿوٚء ًأٷْڄض حٿٜٚس ٳڀٌْىذ اٿَ حٿوٚء.

 ػثذ اهلل تٓ ألشَ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٷخٽ كيػنخ ىحًى رن ٷْْ ٫ن  - 

 ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل رن أٷَځ ٷخٽ9
ن نڄَس ٳڄَ رنخ ٍٻذ ٳٸخٽ أرِ ّخ رنِ ٻن ٳِ كيػنِ أرِ أنو ٻخڅ ڃ٪ أرْو ٳِ حٿٸخ٩ ڃ-

ريڄٺ كظَ آطِ ىئٙء حٿٸٌځ ٳؤٓخثڀيڂ ٳينخ ًىنٌص ٳټنض أن٨َ اٿَ ٫ٴَطِ ار٤ِ ٌٍٓٽ 
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٓخؿي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ىحًى رن ٷْْ ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل  - 
 رْو ٷخٽ9رن أٷَځ حٿوِح٫ِ ٫ن أ

ٻنض ڃ٪ أرِ أٷَځ رخٿٸخ٩ ٷخٽ ٳڄَ رنخ ٍٻذ ٳؤنخهٌح رنخكْش حٿ٤َّٶ ٳٸخٽ ٿِ أرِ أُ رنِ -
ٻن ٳِ ريڄٺ كظَ آطِ ىئٙء حٿٸٌځ ًأٓخثڀيڂ ٷخٽ ٳوَؽ ًهَؿض ٳِ أػَه ٳبًح ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳل٠َص حٿٜٚس ٳٜڀْض ڃ٬و ٳټنض أن٨َ اٿَ ٫ٴَطِ ار٤ِ 

  ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻڀڄخ ٓـي ٷخٽ9ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ىحًى ٬ّنِ حرن ٷْْ ٷخٽ9 - 
كيػنِ ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل رن أٷَځ حٿوِح٫ِ ٷخٽ كيػنِ أرِ أنو ٻخڅ ڃ٪ أرْو رخٿٸخ٩ ڃن -

َ آطَ نڄَه ٷخٽ ٳڄَ رنخ ٍٻذ ٳؤنخهٌح رنخ كْش حٿ٤َّٶ ٳٸخٽ أرِ أُ رنِ ٻن ٳِ ريڄٺ كظ
ىئٙء حٿَٻذ ٳؤٓخثڀيڂ ٷخٽ ىنخ ڃنيڂ ً ىنٌص ڃنو ًأٷْڄض حٿٜٚس ٳبًح ٳْيڂ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٜڀْض ڃ٬يڂ ً ٻؤنِ أن٨َ اٿَ ٫ٴَطِ ار٤ِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٓـي.
 ٠ٛعف تٓ ػثذ اهلل تٓ عالَ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ. لاي ؼذ٠س 

 نِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ّلَْ رن أرِ حٿيْؼڂ حٿ٤٬خٍ ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 
ٓڄ٬ض ٌّٓٲ رن ٫زي حهلل رن ٓٚځ ًٷخٽ ڃَس ٓڄ٬و ڃن ٌّٓٲ رن ٫زي حهلل رن ٓٚځ ٷخٽ -

 ٓڄخنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّٓٲ ًڃٔق ٫ڀَ ٍأِٓ.
 خٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن ن٠َ رن ٷْْ ٷ - 
 ٓڄ٬ض ٌّٓٲ رن ٫زي حهلل رن ٓٚځ ّٸٌٽ ٓڄخنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّٓٲ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٷخٽ كيػنخ حرن حٿڄنټيٍ ٷخٽ9 - 
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ٓڄ٬ض ٌّٓٲ رن ٫زي حهلل رن ٓٚځ ّٸٌٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿَؿپ ڃن -
ٳِ ٍڃ٠خڅ ٳبڅ ٫ڄَس ٳِ ٍڃ٠خڅ ٿټڄخ ٻلـش ًٷخٽ ٓٴْخڅ ڃَس  حٕنٜخٍ ًاڃَأطو ح٫ظڄَح

 ًٿڂ ّٸپ كيػنِ ٬ّنِ حرن حٿڄنټيٍ ٳبڅ ٫ڄَس ٳْو ٻلـش ٷخٽ9
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي حٿِرَُْ كيػنخ ّلَْ رن أرِ حٿيْؼڂ ٷخٽ9 - 
ٓڀڂ ٳِ ٓڄ٬ض ٌّٓٲ رن ٫زي حهلل رن ٓٚځ ّٸٌٽ أؿڀٔنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً-

 كـَه ًڃٔق ٫ڀَ ٍأِٓ ًٓڄخنِ ٌّٓٲ ٷخٽ9
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ أنزؤنخ ٓٚځ رن ٫زي حهلل رن ڃٔټْن  - 

ليّغ ٷخٽ كيػنخ ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن ڃلڄي رن ٌّٓٲ رن ٫زي حهلل رن ٓٚځ ًًٻَ حٿ
 حٿڄخٍ.
 ١ٗ ٚعٍُ لاي ػثذ اٌشؼّٓ تٓ ٠ض٠ذ ػٓ أت١ٗ ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػٍؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫خٛڂ ٬ّنِ حرن  - 
 ٫زْي حهلل ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ِّّي ٫ن أرْو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ٳِ كـش حٿٌىح٩ أٍٷخءٻڂ أٍٷخءٻڂ أٍٷخءٻڂ ح٬٣ڄٌىڂ ڃڄخ طؤٻڀٌڅ ًحٻٌٔىڂ ڃڄخ طڀزٌٔڅ -
 ٌنذ ٙ طَّيًڅ أڅ طٰٴًَه ٳز٬ٌْح ٫زخى حهلل ًٙ ط٬ٌرٌىڂ.ٳبڅ ؿخإًح ر

 ػثذ اهلل تٓ أتٟ ست١ؼح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ارَحىْڂ رن آڄخ٫ْپ رن ٫زي حهلل رن أرِ  - 

ٯِح  ٍر٬ْش حٿڄوًِڃِ ٫ن أرْو ٫ن ؿيه أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٓظٔڀٲ ڃنو كْن
كنْنخ ػٚػْن أً أٍر٬ْن أٿٴخ ٳڀڄخ حنَٜٱ ٷ٠خه اّخه ػڂ ٷخٽ رخٍٹ حهلل ٿٺ ٳِ أىڀٺ ًڃخٿٺ 

 انڄخ ؿِحء حٿٔڀٲ حٿٌٳخء ًحٿلڄي.
 سظً ِٓ تٕٟ أعذ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ُّي رن أٓڀڂ ٫ن ٤٫خء رن  - 
 ٓي ٷخٽ9ّٔخٍ ٫ن ٍؿپ ڃن رنِ أ

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٓؤٽ ًٿو أًٷْش أً ٫يٿيخ ٳٸي ٓؤٽ اٿلخٳخ.-
 تؼط أصؽاب إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ لاي ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٛخٿق ٫ن ر٬ٞ  - 
 و ًٓڀڂ ٷخٽ9أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْ

 أٳ٠پ حٿټٚځ ٓزلخڅ حهلل ًحٿلڄي هلل ًٙ اٿو اٙ حهلل ًحهلل أٻزَ.-
 سظً سأٜ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ لاي ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ أنزؤنخ  - 
 رن ارَحىْڂ ٷخٽ٬ٗ9زش ٫ن ٫زي ٍرو رن ٬ْٓي ًٷخٽ ٯنيٍ ٫زي ٍرو رن ٬ْٓي ٫ن ڃلڄي 

أهزَنِ ڃن ٍأٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ني أكـخٍ حٿِّض ّي٫ٌ رټٴْو ٷخٽ كـخؽ -
 ًٍٳ٪ ٬ٗزش ٻٴْو ًر٤ٔيڄخ.

 ػثذ اهلل تٓ ػر١ه سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ لاي ؼذ٠س 
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ أنزؤنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ڃلڄي  - 
ٿلَع ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن ٫ظْٺ أكي رنِ ٓڀڄش ٫ن أرْو ٫زي حهلل رن رن ارَحىْڂ رن ح

 ٫ظْٺ ٷخٽ9
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن هَؽ ڃن رْظو ڃـخىيح ٳِ ٓزْپ حهلل ٫ِ -

ًؿپ ػڂ ٷخٽ رؤٛخر٬و ىئٙء حٿؼٚع حٿ٤ٌَٓ ًحٿٔزخرش ًحٗريخځ ٳـڄ٬ين ًٷخٽ ًأّن 
ٳٸي ًٷ٪ أؿَه ٫ڀَ حهلل ط٬خٿَ أً ٿيٯظو ىحرش ٳڄخص ٳٸي حٿڄـخىيًڅ ٳوَ ٫ن ىحرظو ًڃخص 

ًٷ٪ أؿَه ٫ڀَ حهلل أً ڃخص كظٲ أنٴو ٳٸي ًٷ٪ أؿَه ٫ڀَ حهلل ٫ِ ًؿپ ًحهلل انيخ ٿټڀڄش ڃخ 
ٓڄ٬ظيخ ڃن أكي ڃن حٿ٬َد ٷزپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڄخص ٳٸي ًٷ٪ أؿَه ٫ڀَ 

 حهلل ط٬خٿَ ًڃن ڃخص ٷ٬ٜخ ٳٸي حٓظٌؿذ حٿڄآد.
 سظاي ِٓ األٔصاس سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػُٕٙ.٠س ؼذ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٫ن أرِ رَ٘ ٫ن ٫ڀِ رن رٚٽ ٫ن نخّ ڃن  - 
حٕنٜخٍ ٷخٿٌح ٻنخ نٜڀِ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄَٰد ػڂ ننَٜٱ 

 ٳنظَحڃَ كظَ نؤطِ ىّخٍنخ ٳڄخ ّوٴَ ٫ڀْنخ ڃٌحٷ٪ ٓيخڃنخ ٷخٽ
هلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٷخٽ كيػنخ أرٌ رَ٘ رن ٫ڀِ كيػنخ ٫زي ح - 

 رن رٚٽ حٿڀْؼِ ٷخٽ9
ٛڀْض ڃ٪ نٴَ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳليػٌنِ أنيڂ ٻخنٌح ّٜڀٌڅ -

حٿڄَٰد ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ّن٤ڀٸٌڅ ّظَحڃٌڅ ٙ ّوٴَ ٫ڀْيڂ ڃٌحٷ٪ 
 ؤطٌڅ ىّخٍىڂ ٳِ أٷَٜ حٿڄيّنش.ٓيخڃيڂ كظَ ّ

 سظاي ِٓ أصؽاب إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ لاي ؼذ٠س 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ْپ ٷخٽ9 - 
كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن رَْ٘ رن ّٔخٍ ٫ن ٍؿخٽ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ن ٧يَ ٫ڀَ هْزَ ًٛخٍص ًٓڀڂ أىٍٻيڂ ٌّٻًَڅ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْ
هْزَ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٿڄٔڀڄْن ٬ٟٲ ٫ن ٫ڄڀيخ ٳيٳ٬ٌىخ اٿَ حٿْيٌى 
ّٸٌڃٌڅ ٫ڀْيخ ًّنٴٸٌڅ ٫ڀْيخ ٫ڀَ أڅ ٿيڂ نٜٲ ڃخ هَؽ ڃنيخ ٳٸٔڄيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ٓظش ًػٚػْن ٓيڄخ ؿڄ٪ ٻپ ٓيڂ ڃخثش ٓيڂ ٳـ٬پ نٜٲ ًٿٺ ٻڀو 

ٻخڅ ٳِ ًٿٺ حٿنٜٲ ٓيخځ حٿڄٔڀڄْن ًٓيڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڀڄٔڀڄْن ً
 ڃ٬يخ ًؿ٬پ حٿنٜٲ حٓهَ ٿڄن ّنِٽ رو ڃن حٿٌٳٌى ًحٕڃٌٍ ًنٌحثذ حٿنخّ.

 شالش١ٓ ِٓ أصؽاب إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ كيػنخ كـخؽ رن أ٣ٍؤس ٫ن ٫ڄًَ - 

 رن ٬ْٗذ ٫ن ٬ْٓي رن حٿڄْٔذ ٷخٽ9
كٴ٨نخ ٫ن ػٚػْن ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ڃن أ٫ظٶ ٗٸٜخ -

 ٿو ٳِ ڃڄڀٌٹ ٟڄن رٸْظو.
 عٍّح تٓ صخش اٌضسلٟ األٔصاسٞ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ لاي ؼذ٠س 
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رن ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٔٚځ رن كَد حٿڄٚثِ ٫ن آلٶ  - 
رن أرِ ٳًَس ٫ن رټَْ رن ٫زي حهلل رن حٕٗؾ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ّٔخٍ ٫ن ٓڀڄش رن ٛوَ 

 حٿٍِٷِ ٷخٽ9
ط٨خىَص ڃن حڃَأطِ ػڂ ًٷ٬ض ريخ ٷزپ أڅ أٻٴَ ٳٔؤٿض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 ٳؤٳظخنِ رخٿټٴخٍس ٷخٽ
لٶ ٫ن ڃلڄي رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ ڃلڄي رن آ - 

 ٫ڄًَ رن ٤٫خء ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ّٔخٍ ٫ن ٓڀڄش رن ٛوَ حٿٍِٷِ ٷخٽ9
ط٨خىَص ڃن اڃَأطِ ػڂ ًٷ٬ض ريخ ٷزپ أڅ أٻٴَ ٳٔؤٿض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 ٳؤٳظخنِ رخٿټٴخٍس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ أنزؤنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ڃلڄي رن  - 

 ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ّٔخٍ ٫ن ٓڀڄش رن ٛوَ حٕنٜخٍُ ٷخٽ9 ٫ڄًَ رن ٤٫خء
ٻنض اڃَأ ٷي أًطْض ڃن ؿڄخ٩ حٿنٔخء ڃخ ٿڂ ّئص ٯَُْ ٳڀڄخ ىهپ ٍڃ٠خڅ ط٨يَص ڃن -

اڃَأطِ كظَ ّنٔڀق ٍڃ٠خڅ ٳَٷخ ڃن أڅ أْٛذ ٳِ ٿْڀظِ ْٗجخ ٳؤطظخر٪ ٳِ ًٿٺ اٿَ أڅ 
ً طټ٘ٲ ٿِ ڃنيخ ِٗء ّيٍٻنِ حٿنيخٍ ًأنزؤنخ ٙ أٷيٍ ٫ڀَ أڅ أن٩ِ ٳزْنڄخ ىِ طويڃنِ ا

ٳٌػزض ٫ڀْيخ ٳڀڄخ أٛزلض ٯيًص ٫ڀَ ٷٌڃِ ٳؤهزَطيڂ هزَُ ًٷڀض ٿيڂ حن٤ڀٸٌح ڃ٬ِ 
اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَه رؤڃَُ ٳٸخٿٌح ٙ ًحهلل ٙ نٴ٬پ نظوٌٱ أڅ ّنِٽ ٳْنخ 
ٷَآڅ أً ّٸٌٽ ٳْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃٸخٿش ّزٸَ ٫ڀْنخ ٫خٍىخ ًٿټن حًىذ 
أنض ٳخٛن٪ ڃخ ريح ٿٺ ٷخٽ ٳوَؿض ٳؤطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَطو هزَُ ٳٸخٽ 
ٿِ أنض رٌحٹ ٳٸڀض أنخ رٌحٹ ٳٸخٽ أنض رٌحٹ ٳٸڀض أنخ رٌحٹ ٷخٽ أنض رٌحٹ ٷڀض ن٬ڂ ىخ أنخ ًح 
ٳخڃٞ ٳِ كټڂ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳبنِ ٛخرَ ٿو ٷخٽ ح٫ظٶ ٍٷزش ٳ٠َرض ٛٴلش ٍٷزظِ رْيُ 

رخٿلٶ ڃخ أٛزلض أڃڀٺ ٯَْىخ ٷخٽ ٳٜڂ ٗيَّن ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ ًٷڀض ٙ ًحٿٌُ ر٬ؼٺ 
حٿو ًىپ أٛخرنِ ڃخ أٛخرنِ اٙ ٳِ حٿْٜخځ ٷخٽ ٳظٜيٵ ٷخٽ ٳٸڀض ًحٿٌُ ر٬ؼٺ رخٿلٶ ٿٸي 
رظنخ ٿْڀظنخ ىٌه ًك٘خء ڃخ ٿنخ ٫٘خء ٷخٽ حًىذ اٿَ ٛخكذ ٛيٷش رنِ ٍُّٶ ٳٸپ ٿو 

ټْنخ ػڂ حٓظ٬ن رٔخثَه ٫ڀْٺ ٫ًڀَ ٳڀْيٳ٬يخ اٿْٺ ٳؤ٬٣ڂ ٫نٺ ڃنيخ ًٓٸخ ڃن طڄَ ٓظْن ڃٔ
٫ْخٿٺ ٷخٽ ٳَؿ٬ض اٿَ ٷٌڃِ ٳٸڀض ًؿيص ٫نيٻڂ حٿ٠ْٶ ًٌٓء حٿَأُ ًًؿيص ٫ني 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٬ٔش ًحٿزَٻش ٷي أڃَ ٿِ رٜيٷظټڂ ٳخىٳ٬ٌىخ ٿِ ٷخٽ 

 ٳيٳ٬ٌىخ اٿِ.
 اٌصؼة تٓ ظصاِح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل ٫ن حرن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 
 ٫زخّ ٫ن حٿ٬ٜذ رن ؿؼخڃش ٷخٽ9

ڃَ رِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ رخٕرٌحء أً رٌىحڅ ٳؤىيّض ٿو ڃن ٿلڂ كڄخٍ -
ًكٖ ًىٌ ڃلَځ ٳَىه ٫ڀِ ٳڀڄخ ٍأٍ ٳِ ًؿيِ حٿټَحىش ٷخٽ انو ٿْْ رنخ ٍى ٫ڀْٺ ًٿټنخ 

ٙ كڄَ اٙ هلل ًٿٌَٓٿو ًٓجپ ٫ن أىپ حٿيحٍ ڃن حٿڄَ٘ٻْن ّزْظٌڅ  كَځ ًٓڄ٬ظو ّٸٌٽ
 ٳْٜخد ڃن نٔخثيڂ ًًٍحٍّيڂ ٳٸخٽ ىڂ ڃنيڂ ػڂ ّٸٌٽ حٿِىَُ ػڂ نيَ ٫ن ًٿٺ ر٬ي.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ9 - 



  

 

 

Page 54 of 608 

 الجزءالرابع المسند لإلمام أحمد بن حنبل

ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ڃخٿٺ رن أنْ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل -
٫ن حٿ٬ٜذ رن ؿؼخڃش حٿڀْؼِ أنو أىيٍ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٫ن حرن ٫زخّ 

ًٓڀڂ ًىٌ رخٕرٌحء أً رٌىحڅ كڄخٍح ًكْ٘خ ٳَىه ٫ڀْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ٳڀڄخ ٍأٍ ڃخ ٳِ ًؿيِ ٷخٽ انخ ٿڂ نَى ٫ڀْٺ اٙ أنخ كَځ ٷخٽ9

 ؿَّؾ ٷخٽ9 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ حرن - 
أهزَنِ ٫ڄًَ رن ىّنخٍ أڅ حرن ٗيخد أهزَه ٫ن ٫زْي حٿو رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش ٫ن حرن -

٫زخّ ٫ن حٿ٬ٜذ رن ؿؼخڃش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷْپ ٿو ٿٌ أڅ هْٚ 
 أٯخٍص ڃن حٿڀْپ ٳؤٛخرض ڃن أرنخء حٿڄَ٘ٻْن ٷخٽ ىڂ ڃن آرخثيڂ ٷخٽ9

نخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زْي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 
 حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش ٫ن حرن ٫زخّ ٫ن حٿ٬ٜذ رن ؿؼخڃش ٷخٽ9

 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ كڄَ اٙ هلل ًٿٌَٓٿو ٷخٽ9-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زْي حهلل رن - 

 ٫زي حٿو رن ٫ظزش ٫ن حرن ٫زخّ ٫ن حٿ٬ٜذ رن ؿؼخڃش ٷخٽ9
ٷڀض ٿٌَٓٽ حٿو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انخ نْٜذ ٳِ حٿزْخص ڃن ًٍحٍُ حٿڄَ٘ٻْن ٷخٽ ىڂ -

 ڃنيڂ ٷخٽ9
كيػنخ ٫زي حٿو كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زْي حهلل رن  - 

 خڃش ٷخٽ٫9زي حهلل ٫ن حرن ٫زخّ ٫ن حٿ٬ٜذ رن ؿؼ
ڃَ رِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ رخٕرٌحء ٳؤىيّض ٿو كڄخٍ ًكٖ ٳَىه ٫ڀِ -

 ٳڀڄخ ٍأٍ حٿټَحىْش ٳِ ًؿيِ ٷخٽ انو ٿْْ رنخ ٍى ٫ڀْٺ ًٿټنخ كَځ ٷخٽ9
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ حرن  - 

ي حهلل رن ٫ظزش ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زخّ ٫ن ٬ٛذ رن ؿؼخڃش أنو ٗيخد ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫ز
 ٷخٽ9

ڃَ رِ ًأنخ رخٕرٌحء أً رٌىحڅ ٳؤىيّض ٿو كڄخٍ ًكٖ ٳَىه ٫ڀِ ٳڀڄخ ٍأٍ ٌٍٓٽ حٿو -
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿټَحىْش ٳِ ًؿيِ ٷخٽ انو ٿْْ رنخ ٍى ٫ڀْٺ ًٿټنخ كَځ ٷڀض ٙرن 

 ٗيخد حٿلڄخٍ ٫ٸَْ ٷخٽ ٙ أىٍُ.
ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ٷخٽ أنزؤنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن حٿِىَُ كيػنخ ٫ز - 

٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حٿو رن ٫ظزش ٫ن حرن ٫زخّ ٫ن حٿ٬ٜذ رن ؿؼخڃش أنو أىيٍ اٿَ 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كڄخٍ ًكٖ ًىٌ ڃلَځ ٳٌٻَه.

 أد ٌٗ صؽثح لاي ػثذ اهلل تٓ ص٠ذ تٓ ػاصُ اٌّاصٟٔ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ ٚوؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٷخٽ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن حٿِىَُ  - 

 ٫ًزي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زخى رن طڄْڂ ٫ن ٫ڄو ٷخٽ9
ٍأّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٫زي حٿَُحٵ ٳِ كيّؼو ٳِ حٿڄٔـي ًح٬ٟخ اكيٍ -

 ٍؿڀْو ٫ڀَ حٕهٍَ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ9 - 
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ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ڃخٿٺ رن أنْ ٫ن ٫ڄًَ رن ّلَْ حٿڄخُنِ ٫ن أرْو -
أڅ ؿيه ٷخٽ ٿ٬زي حهلل رن ُّي رن ٫خٛڂ ًٻخڅ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 رن ىپ طٔظ٤ْ٪ أڅ طَّنِ ٻْٲ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظٌٟؤ ٷخٽ ٫زي حهلل
ُّي ن٬ڂ ٳي٫خ رٌٌٟء ٳؤٳَ٭ ٫ڀَ ّيه ٳٰٔپ ّيه ڃَطْن ػڂ طڄ٠ڄٞ ًحٓظنؼَ ػٚػخ ػڂ 
ٯٔپ ًؿيو ػٚػخ ػڂ ٯٔپ ّيّو ڃَطْن اٿَ حٿڄَٳٸْن ػڂ ڃٔق ٍأٓو رْيّو ٳؤٷزپ ريڄخ ًأىرَ 
ريأ رڄٸيځ ٍأٓو ػڂ ًىذ ريڄخ اٿَ ٷٴخه ػڂ ٍىىڄخ كظَ ٍؿ٪ اٿَ حٿڄټخڅ حٿٌُ ريأ ڃنو ػڂ 

 ٯٔپ ٍؿڀْو ٷخٽ9
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ّلَْ رن ٬ْٓي حٕنٜخٍُ ٫ن أرِ  - 

 رټَ رن ڃلڄي ٫ن ٫زخى رن طڄْڂ ٷخٽ9
 ٷخٽ ٫زي حهلل رن ُّي هَؽ حٿنِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخٓظٔٸَ ًكٌٽ ٍىحءه.-
 رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حهلل - 

أرِ رټَ ٫ن ٫زي حهلل رن طڄْڂ ٫ن ٫ڄو ٫زي حهلل رن ُّي أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ٷخٽ9

 ڃخ رْن رْظِ ًڃنزَُ ًٍٟش ڃن ٍّخٝ حٿـنش ٷخٽ9-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ رټَ  - 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٓظٔٸَ ًكٌٽ ٍىحءه ٷخٽ9 ٫ن ٫زخى رن طڄْڂ ٫ن ٫ڄو أڅ حٿنزِ ٛڀَ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ9 - 
ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ رن ٫زي حهلل رن أرِ رټَ أنو ٓڄ٪ ٫زخى رن طڄْڂ ّٸٌٽ -

ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ُّي حٿڄخُنِ ّٸٌٽ هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ حٿڄٜڀَ 
 ٿٸزڀش ٷخٽ9ٳخٓظٔٸَ ًكٌٽ ٍىحءه كْن حٓظٸزپ ح

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن حٿِىَُ ٫ن  - 
 ٫زخى رن طڄْڂ ٫ن ٫ڄو ٷخٽ9

هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔظٔٸِ ٳخٓظٸزپ حٿٸزڀش ًكٌٽ ٍىحءه ًؿيَ -
 رخٿٸَحءس ًٛڀَ ٍٻ٬ظْن ٷخٽ9

حٵ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زخى رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُ - 
طڄْڂ ٫ن ٫ڄو ٷخٽ هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿنخّ ّٔظٔٸِ ٳٜڀَ ريڂ 

 ٍٻ٬ظْن ًؿيَ رخٿٸَحءس ٳْيخ ًكٌٽ ٍىحءه ًى٫خ ًحٓظٸزپ حٿٸزڀش ٷخٽ9
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن ٫ڄًَ رن ّلَْ ٫ن  - 

و ٫ن ٫زي حهلل رن ُّي أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃٔق ٍأٓو رْيّو ٳؤٷزپ ريڄخ ًأىرَ أرْ
 ًريأ رڄٸيځ ٍأٓو ػڂ ًىذ ريڄخ اٿَ ٷٴخه ػڂ ٍىىڄخ كظَ ٍؿ٪ اٿَ حٿڄټخڅ حٿٌُ ريأ ڃنو ٷخٽ9

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زخى رن  - 
 ڄو ٷخٽ9طڄْڂ ٫ن ٫

ٗييص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَؽ ّٔظٔٸِ ٳٌٿَ ٧يَه حٿنخّ ًحٓظٸزپ حٿٸزڀش -
 ًكٌٽ ٍىحءه ًؿ٬پ ّي٫ٌ ًٛڀَ ٍٻ٬ظْن ًؿيَ رخٿٸَحءس ٷخٽ9
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن كزخڅ رن ًحٓ٪  - 
 ٫ن أرْو ٫ن ٫زي حهلل رن ُّي رن ٫خٛڂ ٷخٽ9

 ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٌٟؤ ٌّڃخ ٳڄٔق ٍأٓو رڄخء ٯَْ ٳ٠پ ّيّو ٷخٽ9-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ىحًى حٿ٤ْخٿِٔ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن كزْذ رن ُّي  - 

ٓڄ٪ ٫زخى رن طڄْڂ ٫ن ٫ڄو ٫زي حهلل رن ُّي أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٌٟؤ ٳـ٬پ 
 9ّٸٌٽ ىټٌح ّيٿٺ ٷخٽ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف رن ٫زخىس ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ كٴٜش ٷخٽ9 - 
كيػنخ حرن ٗيخد ٫ن ٬ْٓي رن حٿڄْٔذ ٫ًزخى رن طڄْڂ ٫ن ٫ڄو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ ًٌٟء اٙ ٳْڄخ ًؿيص حٿَّق أً ٓڄ٬ض حٿٌٜص ٷخٽ9
خڅ رن ٫ڄَ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن ٫ڄًَ ٫ن أرْو أنو كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄ - 

ٓڄ٪ ٫زي حهلل رن ُّي حٕنٜخٍُ ٓجپ ٫ن ًٌٟء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳي٫خ 
رڄخء ٳٰٔپ ّيّو ًڃ٠ڄٞ ًحٓظن٘ٶ ػٚػخ ًٯٔپ ًؿيو ػٚػخ ًٯٔپ ّيّو ڃَطْن ڃَطْن 

ًٷخٽ ىټٌح  ًڃٔق ٍأٓو ٷخٽ ٫ؼڄخڅ ڃٔق ڃخٿٺ ٍأٓو ٳؤٷزپ رْيّو ًأىرَ ريڄخ ًٯٔپ ٍؿڀْو
 ٍأّض ٌٍٓٽ حٿو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظٌٟؤ ٷخٽ9

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ رن ڃلڄي ٫ن حرن ؿَّؾ ٷخٽ9 - 
أهزَنِ ّلَْ رن ؿَؿش ٫ن حرن ٗيخد ٫ن ٫زخى رن طڄْڂ ٫ن ٫ڄو أنو أرَٜ ٌٍٓٽ حهلل -

 ٫ڀَ حٕهٍَ. ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃٔظڀٸْخ ٳِ حٿڄٔـي ٫ڀَ ٧يَه ًح٬ٟخ اكيٍ ٍؿڀْو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ى٘خځ رن ٬ْٓي ٷخٽ أنزؤنخ هخٿي ٷخٽ أنزؤنخ ٫ڄًَ رن  - 

ّلَْ رن ٫ڄخٍس حٕنٜخٍُ ٷخٽ أرِ ًهڀٲ رن حٿٌٿْي ٷخٽ كيػنخ هخٿي ٫ن ٫ڄًَ رن ّلَْ 
٫ن أرْو ٫ن ٫زي حهلل رن ُّي رن ٫خٛڂ ًٻخنض ٿو ٛلزش ٳٸْپ ٿو طٌٟؤ ٿنخ ًٌٟء ٌٍٓٽ 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳي٫خ ربنخء ٳؤٻٴؤ ڃنو ٫ڀَ ّيّو ػٚػخ ٳٰٔڀيڄخ ػڂ أىهپ ّيه  حهلل ٛڀَ
ًحٓظوَؿيخ ٳڄ٠ڄٞ ًحٓظن٘ٶ ڃن ٻٲ ًحكيس ٳٴ٬پ ًٿٺ ػٚػخ ًحٓظوَؿيخ ػڂ ٯٔپ 
ًؿيو ػڂ أىهپ ّيه ٳخٓظوَؿيخ ٳٰٔپ ّيّو اٿَ حٿڄَٳٸْن ڃَطْن ڃَطْن ػڂ أىهپ ّيه 

ػڂ ٯٔپ ٍؿڀْو اٿَ حٿټ٬زْن ػڂ ٷخٽ ىټٌح ٻخڅ ٳخٓظوَؿيخ ٳڄٔق رَأٓو ٳؤٷزپ رْيه ًأىرَ 
 ًٌٟء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ًىْذ ٷخٽ9 - 
كيػنخ ٫ڄًَ رن ّلَْ ٫ن ٫زخى رن طڄْڂ ٫ن ٫زي حهلل رن ُّي ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

خ ًكَڃض حٿڄيّنش ٻڄخ كَځ ارَحىْڂ ڃټش ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ أڅ ارَحىْڂ كَځ ڃټش ًى٫خ ٿي
 ًى٫ٌص ٿيڂ ٳِ ڃيىخ ًٛخ٫يخ ڃؼپ ڃخ ى٫خ رو ارَحىْڂ ٿڄټش ٷخٽ9

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ظڄَ رن ٓڀْڄخڅ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زخى رن  - 
 طڄْڂ ٫ن ٫ڄو ٷخٽ9

 ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًح٬ٟخ اكيٍ ٍؿڀْو ٫ڀَ حٕهٍَ ٷخٽ9-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن  - 

أرِ رټَ رن ڃلڄي ٫ن ٫زخى رن طڄْڂ ٫ن ٫ڄو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٓظٔٸَ 
 ٳخٓظٸزپ حٿٸزڀش ًكٌٽ ٍىحءه ٷخٽ9
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٫ن ٫ڄو ٍأٍ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زخى رن طڄْڂ - 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿڄٔـي ڃٔظڀٸْخ ًح٬ٟخ اكيٍ ٍؿڀْو ٫ڀَ حٕهٍَ 

 ٷخٽ9
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زخى رن طڄْڂ ٫ن ٫ڄو أنو  - 

ٗټخ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿَؿپ ّـي حٿِ٘ء ٳِ حٿٜٚس ّوْپ اٿْو أنو ٷي 
 ٳٸخٽ ٙ ّنٴظپ كظَ ّـي ٍّلخ أً ّٔڄ٪ ٌٛطخ ٷخٽ9 ٻخڅ ڃنو

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ رټَ رن ڃلڄي رن ٫ڄًَ رن كِځ ٓڄ٪  - 
٫زخى رن طڄْڂ ٫ن ٫ڄو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَؽ اٿَ حٿڄٜڀَ ًحٓظٔٸَ 

ء ؿ٬پ حٿْڄْن حٿ٘ڄخٽ ًحٓظٸزپ حٿٸزڀش ًٷڀذ ٍىحءه ًٛڀَ ٍٻ٬ظْن ٷخٽ ٓٴْخڅ ٷڀذ حٿَىح
 ًحٿ٘ڄخٽ حٿْڄْن ٷخٽ9

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٷخٽ كيػنخ ٫ڄًَ رن ّلَْ رن ٫ڄخٍس رن أرِ  - 
كٔن حٿڄخُنِ حٕنٜخٍُ ٫ن أرْو ٫ن ٫زي حهلل رن ُّي أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ز٬ْن ٓنش ًٓؤٿظو طٌٟؤ ٷخٽ ٓٴْخڅ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫ڄًَ رن ّلَْ ڃنٌ أٍر٪ ًٓ
ر٬ي ًٿٺ رٸڀْپ ًٻخڅ ّلَْ أٻزَ ڃنو ٷخٽ ٓٴْخڅ ٓڄ٬ض ڃنو ػٚع أكخىّغ ٳٰٔپ ّيّو 
ڃَطْن ًًؿيو ػٚػخ ًڃٔق رَأٓو ڃَطْن ٷخٽ أرِ ٓڄ٬ظو ڃن ٓٴْخڅ ػٚع ڃَحص ّٸٌٽ 

 ٯٔپ ٍؿڀْو ڃَطْن ًٷخٽ ڃَس ڃٔق رَأٓو ڃَس ًٷخٽ ڃَطْن ڃٔق رَأٓو ڃَطْن ٷخٽ9
ِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ رټَ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

 ٫زخى رن طڄْڂ ٫ن ٫زي حهلل رن ُّي أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
 ڃخ رْن رْظِ ًڃنزَُ ًٍٟش ڃن ٍّخٝ حٿـنش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫زي حهلل رن ُّي حٿڄخُنِ  - 

 خ ٫زي حهلل رن ِّّي أرٌ ٫زي حٿَكڄن حٿڄٸَُ ٷخٽ9ٷخٽ كيػن
كيػنخ ٬ْٓي ٬ّنِ حرن أرِ أٌّد ٷخٽ كيػنِ أرٌ حٌٕٓى ٫ن ٫زخى رن طڄْڂ حٿڄخُنِ ٫ن -

 أرْو أنو ٷخٽ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظٌٟؤ ًّڄٔق رخٿڄخء ٫ڀَ ٍؿڀْو ٷخٽ9
ػنخ ٬ْٗذ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ أهزَنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ ٷخٽ كي - 

٫زخى رن طڄْڂ أڅ ٫ڄو ًٻخڅ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ هَؽ رخٿنخّ اٿَ حٿڄٜڀَ ّٔظٔٸِ ٿيڂ ٳٸخځ ٳي٫خ ٷخثڄخ ػڂ طٌؿو ٷزپ حٿٸزڀش 

 ًكٌٽ ٍىحءه ٳؤٓٸٌح ٷخٽ9
 ٷخٽ9 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ - 
كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ ٬ّنِ حرن ٫زي حهلل رن أرِ ٓڀڄش حٿڄخؿٌ٘څ ٫ن ٫ڄًَ رن ّلَْ ٫ن -

أرْو ٫ن ٫زي حهلل رن ُّي ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ؿخءنخ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهَؿض اٿْو ڃخء ٳظٌٟؤ ٳٰٔپ ًؿيو ػٚػخ ًّيّو ڃَطْن ڃَطْن 

 ىرَ ًڃٔق رؤًنْو ًٯٔپ ٷيڃْو ٷخٽ9ًڃٔق رَأٓو أٷزپ رو ًأ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن كزخڅ رن  - 

 ًحٓ٪ ٫ن أرْو ٫ن ٫زي حهلل رن ُّي ٷخٽ9
 ٍأّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٌٟؤ ًڃٔق ٍأٓو رڄخء ٯَْ ٳ٠پ ّيّو ٷخٽ9-
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 خٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٷ - 
كيػنخ ٳڀْق ٫ن ٫زي حهلل حرن أرِ رټَ ٫ن ٫زخى رن طڄْڂ ٫ن ٫ڄو ٫زي حهلل رن ُّي -

حٕنٜخٍُ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃخ رْن ىٌه حٿزٌْص ٬ّنِ رٌْطو اٿَ 
 ڃنزَُ ًٍٟش ڃن ٍّخٝ حٿـنش ًحٿڄنزَ ٫ڀَ ط٫َش ڃن ط٩َ حٿـنش ٷخٽ9

 رن ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ9 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلٔن - 
كيػنخ كزخڅ رن ًحٓ٪ ٫ن أرْو ٫ن ٫زي حهلل رن ُّي رن ٫خٛڂ ٫ڄو حٿڄخُنِ ٷخٽ ٍأّض -

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظٌٟؤ رخٿـلٴش ٳڄ٠ڄٞ ػڂ حٓظن٘ٶ ػڂ ٯٔپ ًؿيو 
ػٚػخ ًٯٔپ ّيه حٿْڄنَ ػٚػخ ػڂ ڃٔق ٍأٓو رڄخء ٯَْ ٳ٠پ ّيّو ػڂ ٯٔپ ٍؿڀْو كظَ 

 أنٸخىڄخ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓټن رن نخٳ٪ ٷخٽ9 - 
كيػنخ ٛخٿق رن أرِ حٕه٠َ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زخى رن طڄْڂ حٕنٜخٍُ أنو ٓڄ٪ ٫ڄو -

ًٻخڅ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
٧يَه ّي٫ٌ ًكٌٽ ٍىحءه ًٛڀَ ًٓڀڂ ٳخٓظٔٸَ ػڂ طٌؿو ٷزپ حٿٸزڀش ًكٌٽ اٿَ حٿنخّ 

 ٍٻ٬ظْن ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٷڀذ حٿَىحء كظَ طلٌٽ حٿٔنش َّْٜ حٿٰٚء ٍهٜخ ٷخٽ9
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ڃنٌٍٜ رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ رټَ رن ڃ٠َ ٫ن  - 

ِّّي رن حٿيخى ٫ن أرِ رټَ رن ڃلڄي رن ٫ڄًَ رن كِځ ٫ن ٫زخى رن طڄْڂ ٫ن ٫زي حهلل رن 
 ُّي أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 ڃخ رْن ڃنزَُ ًرْن رْظِ ًٍٟش ڃن ٍّخٝ حٿـنش ٷخٽ9-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ حٿيٍحًٍىُ  - 

٫ن ٫ڄخٍس رن ٯِّش ٫ن ٫زخى رن طڄْڂ ٫ن ٫ڄو ٫زي حهلل رن ُّي أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
ْو ًٓڀڂ حٓظٔٸَ ٫ًڀْو هڄْٜش ٿو ٌٓىحء ٳؤٍحى أڅ ّؤهٌ رؤٓٴڀيخ ٳْـ٬ڀو أ٫ٚىخ ٳؼٸڀض ٫ڀ

 ٫ڀْو ٳٸڀزيخ ٫ڀْو حّٕڄن ٫ڀَ حَّٕٔ ًحَّٕٔ ٫ڀَ حّٕڄن ٷخٽ9
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ ٷخٽ كيػنخ ًىْذ ٷخٽ كيػنخ ٫ڄًَ رن ّلَْ ٫ن  - 

 أرْو ٷخٽ9
َس ىڀڂ اٿَ حرن كن٨ڀش ّزخّ٪ حٿنخّ ٷخٽ ٫ٚځ ّزخ٬ّيڂ ٷخٿٌح ٷْپ ٿ٬زي حهلل رن ُّي ٌّځ حٿل-

 ٫ڀَ حٿڄٌص ٷخٽ ٙ أرخّ٪ ٫ڀْو أكي ر٬ي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ًَّٓؾ ٷخٙ كيػنخ ٳڀْق ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ رټَ  - 

حهلل رن ُّي حٕنٜخٍُ ػڂ حٿڄخُنِ رن ڃلڄي رن ٫ڄًَ رن كِځ ٫ن ٫زخى رن طڄْڂ ٫ن ٫زي 
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٌٟؤ ڃَطْن ڃَطْن ٷخٽ9

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ٫زي  - 
حهلل رن أرِ رټَ ٫ن ٫زخى رن طڄْڂ حٕنٜخٍُ ػڂ حٿڄخُنِ ٫ن ٫زي حهلل رن ُّي رن ٫خٛڂ 

ٻخڅ ٫زي حهلل رن ُّي ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي ًٻخڅ أكي ٍى٤و ً
 ٗيي ڃ٬و أكيح ٷخٽ9

ٷي ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن حٓظٔٸَ ٿنخ أ٣خٽ حٿي٫خء ًأٻؼَ حٿڄٔؤٿش -
 ٷخٽ ػڂ طلٌٽ اٿَ حٿٸزڀش ًكٌٽ ٍىحءه ٳٸڀزو ٧يَ حٿز٤ن ًطلٌٽ حٿنخّ ڃ٬و.



  

 

 

Page 59 of 608 

 الجزءالرابع المسند لإلمام أحمد بن حنبل

ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ًكيػنخ آلٶ ٷخٽ كيػنِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ - 
 ڃخٿٺ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ رټَ ٫ن ٫زخى رن طڄْڂ ّٸٌٽ9

ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ُّي حٿڄخُنِ ّٸٌٽ هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ حٿڄٜڀَ -
ًحٓظٔٸَ ًكٌٽ ٍىحءه كْن حٓظٸزپ حٿٸزڀش ٷخٽ آلٶ ٳِ كيّؼو ًريأ رخٿٜٚس ٷزپ حٿو٤زش 

 ػڂ حٓظٸزپ حٿٸزڀش ٳي٫خ ٷخٽ9
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن ًىذ  - 

حٿڄَُٜ ٫ن ٫ڄًَ رن حٿلَع رن ٬ّٸٌد حٕنٜخٍُ أڅ كزخڅ رن ًحٓ٪ حٕنٜخٍُ 
كيػو أنو ٓڄ٪ ٫زي حهلل رن ُّي رن ٫خٛڂ حٿڄخُنِ ٌّٻَ أنو ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

طٌٟؤ ٳڄ٠ڄٞ ػڂ حٓظن٘ٶ ػڂ ٯٔپ ًؿيو ػٚػخ ًّيه حٿْڄنَ ػٚػخ ًحٕهٍَ  ٫ڀْو ًٓڀڂ
 ػٚػخ ًڃٔق ٍأٓو رڄخء ٯَْ ٳ٠پ ّيه ًٯٔپ ٍؿڀْو أنٸخىڄخ ٷخٽ9

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ ٷخٽ كيػنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زخى  - 
ٳظٌؿو حٿٸزڀش ّي٫ٌ ًكٌٽ  رن طڄْڂ ٫ن ٫ڄو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَؽ

 ٍىحءه ػڂ ٛڀَ ٍٻ٬ظْن ؿيَ ٳْيڄخ رخٿٸَحءس ٷخٽ9
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حهلل ٫ًظخد ٷخٽ كيػنخ  - 

٫زي حهلل ٬ّنِ حرن حٿڄزخٍٹ ٷخٽ أهزَنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنخ كزخڅ رن ًحٓ٪ ٫ن أرْو ٫ن 
 ٿڄخُنِ ٷخٽ٫9زي حهلل رن ُّي رن ٫خٛڂ ح

كٔن اٙ أنو كيّغ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظٌٟؤ رخٿـلٴش ٳٌٻَ ڃ٬نَ -
 ٷخٽ ًڃٔق ٍأٓو رڄخء ڃن ٯَْ ٳ٠پ ّيه ٷخٽ9

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ًىْذ كيػنخ ٫ڄًَ رن ّلَْ ٫ن ٫زخى  - 
 رن طڄْڂ ٫ن ٫زي حهلل رن ُّي رن ٫خٛڂ ٷخٽ9

ء حهلل ٫ڀَ ٌٍٓٿو ٌّځ كنْن ڃخ أٳخء ٷخٽ ٷٔڂ ٳِ حٿنخّ ٳِ حٿڄئٿٴش ٷڀٌريڂ ًٿڂ ّٸٔڂ ٿڄخ أٳخ-
ًٿڂ ٢٬ّ حٕنٜخٍ ْٗجخ ٳټؤنيڂ ًؿيًح اً ٿڂ ّٜزيڂ ڃخ أٛخد حٿنخّ ٳو٤زيڂ ٳٸخٽ ّخ ڃ٬َ٘ 
حٕنٜخٍ أٿڂ أؿيٻڂ ٟٚٙ ٳييحٻڂ حهلل رِ ًٻنظڂ ڃظٴَٷْن ٳـڄ٬ټڂ حهلل رِ ٫ًخٿش ٳؤٯنخٻڂ 

ٷخٽ ْٗجخ ٷخٿٌح حهلل ًٌٍٓٿو أڃن ٷخٽ ڃخ ّڄن٬ټڂ أڅ طـْزٌنِ ٷخٿٌح حهلل  حهلل رِ ٷخٽ ٻڀڄخ
ًٌٍٓٿو أڃن ٷخٽ ٿٌ ٗجظڂ ٿٸڀظڂ ؿجظنخ ٻٌح ًٻٌح أڃخ طٌَٟڅ أڅ ٌّىذ حٿنخّ رخٿ٘خس ًحٿز٬َْ 
ًطٌىزٌڅ رٌَٓٽ حهلل اٿَ ٍكخٿټڂ ٿٌٙ حٿيـَس ٿټنض أڃَأ ڃن حٕنٜخٍ ٿٌ ٓڀٺ حٿنخّ 

ٍ ٬ًٗزيڂ حٕنٜخٍ ٬ٗخٍ ًحٿنخّ ىػخٍ ًانټڂ ٓظڀٸٌڅ ًحىّخ ٬ًٗزخ ٿٔڀټض ًحىُ حٕنٜخ
 ر٬يُ أػَس ٳخٛزًَح كظَ طڀٸٌنِ ٫ڀَ حٿلٌٝ ٷخٽ9

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ًىْذ ٷخٽ كيػنخ ٫ڄًَ رن ّلَْ ٫ن  - 
٫زخى رن طڄْڂ ٫ن ٫زي حهلل رن ُّي ٷخٽ ٿڄخ ٻخڅ ُڃن حٿلَس أطخه آص ٳٸخٽ ىٌح حرن كن٨ڀش 

٫ٴخڅ ڃَس ىٌحٹ حرن كن٨ڀش ّزخّ٪ حٿنخّ ٷخٽ ٫ڀَ أُ ِٗء ّزخ٬ّيڂ ٷخٽ ٫ڀَ حٿڄٌص  ًٷخٽ
 ٷخٽ ٙ أرخّ٪ ٫ڀَ ىٌح أكيح ر٬ي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ هڀٲ رن حٿٌٿْي ٷخٽ كيػنخ هخٿي ٬ّنِ حرن ٫زي حهلل  - 
٫زي حهلل رن ُّي رن ٫خٛڂ أڅ ٌٍٓٽ  حٿٌح٤ِٓ حٿ٤لخڅ ٫ن ٫ڄًَ رن ّلَْ ٫ن أرْو ٫ن

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طڄ٠ڄٞ ًحٓظن٘ٶ ڃن ٻٲ ًحكي ٷخٽ9
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن رلَ ٷخٽ كيػنخ حٿيٍحًٍىُ ٫ن ٫ڄخٍس رن  - 
ٯِّش ٫ن ٫زخى رن طڄْڂ ٫ن ٫زي حهلل رن ُّي أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَؽ اٿَ 

ِ ٫ًڀْو هڄْٜش ٌٓىحء ٳؤهٌ رؤٓٴڀيخ ٿْـ٬ڀيخ أ٫ٚىخ ٳؼٸڀض ٫ڀْو ٳٸڀزيخ حٿڄٜڀَ ّٔظٔٸ
 ٫ڀَ ٫خطٸو.

 ػثذ اهلل تٓ ص٠ذ تٓ ػثذ ستٗ صاؼة ا٢راْ ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ. لاي ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي رن ٫زي حٿٌحٍع ٷخٽ كيػنخ أرخڅ ىٌ حٿ٤٬خٍ  - 

 ٷخٽ9
٬نِ حرن أرِ ٻؼَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن ُّي أڅ أرخه كيػو كيػنخ ّلَْ ّ-

أنو ٗيي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿڄنلَ ًٍؿٚ ڃن ٷَّٖ ًىٌ ّٸٔڂ حٕٟخكِ 
ٳڀڂ ّٜزو ڃنيخ ِٗء ًٙ ٛخكزو ٳلڀٶ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٓو ٳِ ػٌرو 

ٳؤ٤٫خه ٛخكزو ٷخٽ ٳبنو ٿ٬نينخ ڃو٠ٌد ٳؤ٤٫خه ٳٸٔڂ ڃنو ٫ڀَ ٍؿخٽ ًٷڀڂ أ٧ٴخٍه 
 رخٿلنخء ًحٿټظڂ ٬ّنِ ٬َٗه ٷخٽ9

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ىحًى حٿ٤ْخٿِٔ ٷخٽ كيػنخ أرخڅ حٿ٤٬خٍ ٫ن ّلَْ  - 
رن أرِ ٻؼَْ أڅ أرخ ٓڀڄش كيػو أڅ ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن ُّي أهزَه ٫ن أرْو أنو ٗيي حٿنزِ 

ڄنلَ ىٌ ًٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٳٸٔڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ني حٿ
ًٓڀڂ ٟلخّخ ٳڀڂ ّٜزو ًٙ ٛخكزو ِٗء ًكڀٶ ٍأٓو ٳِ ػٌرو ٳؤ٤٫خه ًٷٔڂ ڃنو ٫ڀَ 

 ٍؿخٽ ًٷڀڂ أ٧ٴخٍه ٳؤ٤٫خه ٛخكزو ٳبڅ ٬َٗه ٫نينخ ڃو٠ٌد رخٿلنخء ًحٿټظڂ ٷخٽ9
ٿ٬ټڀِ ٷخٽ أهزَنِ أرٌ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد أرٌ حٿلْٔن ح - 

ٓيپ ٫ن ڃلڄي رن ٫ڄًَ ٷخٽ أهزَنِ ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن ُّي ٫ن ٫ڄو ٫زي حهلل رن ُّي 
 ٍحثِ حًٓحڅ ٷخٽ9

ٳـجض اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَطو ٳٸخٽ أٿٸو ٫ڀَ رٚٽ ٳؤٿٸْظو ٳؤًڅ ٷخٽ -
ٳؤٷڂ أنض ٳؤٷخځ ىٌ ًأًڅ رٚٽ  ٳؤٍحى أڅ ّٸْڂ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أنخ ٍأّض أٍّي أڅ أٷْڂ ٷخٽ

 ٷخٽ9
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ أنزؤنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ ًًٻَ ڃلڄي  - 

 رن ڃٔڀڂ حٿِىَُ ٫ن ٬ْٓي رن حٿڄْٔذ ٫ن ٫زي حهلل رن ُّي ٫ن ٫زي ٍرو ٷخٽ9
ًىٌ  ٿڄخ أؿڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٠َّد رخٿنخٷٌّ ّـڄ٪ ٿڀٜٚس حٿنخّ-

ٿو ٻخٍه ٿڄٌحٳٸظو حٿنٜخٍٍ ٣خٱ رِ ڃن حٿڀْپ ٣خثٲ ًأنخ نخثڂ ٍؿپ ٫ڀْو ػٌرخڅ أه٠َحڅ 
ًٳِ ّيه نخٷٌّ ّلڄڀو ٷخٽ ٳٸڀض ٿو ّخ ٫زي حهلل أطزْ٪ حٿنخٷٌّ ٷخٽ ًڃخ طٜن٪ رو ٷڀض ني٫ٌ 
رو اٿَ حٿٜٚس ٷخٽ أٳٚ أىٿٺ ٫ڀَ هَْ ڃن ًٿٺ ٷخٽ ٳٸڀض رڀَ ٷخٽ طٸٌٽ حهلل أٻزَ حهلل أٻزَ 

أٻزَ حهلل أٻزَ أٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل أٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل أٗيي أڅ ڃلڄيح ٌٍٓٽ حهلل حهلل 
أٗيي أڅ ڃلڄيح ٌٍٓٽ حهلل كِ ٫ڀَ حٿٜٚس كِ ٫ڀَ حٿٜٚس كِ ٫ڀَ حٿٴٚف كِ ٫ڀَ 
حٿٴٚف حهلل أٻزَ حهلل أٻزَ ٙ اٿو اٙ حهلل ٷخٽ ػڂ حٓظؤهَص ٯَْ ر٬ْي ٷخٽ ػڂ طٸٌٽ اًح أٷڄض 

هلل أٻزَ حهلل أٻزَ أٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل أٗيي أڅ ڃلڄيح ٌٍٓٽ حهلل كِ ٫ڀَ حٿٜٚس ح
حٿٜٚس كِ ٫ڀَ حٿٴٚف ٷي ٷخڃض حٿٜٚس ٷي ٷخڃض حٿٜٚس حهلل أٻزَ حهلل أٻزَ ٙ اٿو اٙ حهلل 
ٷخٽ ٳڀڄخ أٛزلض أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَطو رڄخ ٍأّض ٷخٽ ٳٸخٽ 
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ڀْو ًٓڀڂ اڅ ىٌه ٿَإّخ كٶ اڅ ٗخء حهلل ػڂ أڃَ رخٿظؤًّن ٳټخڅ رٚٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫
ڃٌٿَ أرِ رټَ ّئًڅ رٌٿٺ ًّي٫ٌ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ حٿٜٚس ٷخٽ ٳـخءه 
ٳي٫خه ًحص ٯيحس اٿَ حٿٴـَ ٳٸْپ ٿو اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نخثڂ ٷخٽ ٳَٜم 

ٷخٽ ٬ْٓي رن حٿڄْٔذ ٳؤىهڀض ىٌه حٿټڀڄش ٳِ  رٚٽ رؤ٫ڀَ ٌٛطو حٿٜٚس هَْ ڃن حٿنٌځ
 حٿظؤًّن اٿَ ٛٚس حٿٴـَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن ڃلڄي حرن آلٶ ٷخٽ  - 
 كيػنِ ڃلڄي رن ارَحىْڂ رن كخٍع حٿظْڄِ ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن ُّي رن ٫زي ٍرو ٷخٽ9

ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿنخٷٌّ ٿ٠َْد رو كيػنِ ٫زي حهلل رن ُّي ٷخٽ ٿڄخ أڃَ ٍ-
ٿڀنخّ ٳِ حٿـڄ٪ ٿڀٜٚس ٣خٱ رِ ًأنخ نخثڂ ٍؿپ ّلڄپ نخٷٌٓخ ٳِ ّيه ٳٸڀض ٿو ّخ ٫زي حهلل 
أطزْ٪ حٿنخٷٌّ ٷخٽ ڃخ طٜن٪ رو ٳٸڀض ني٫ٌ رو اٿَ حٿٜٚس ٷخٽ أٳٚ أىٿٺ ٫ڀَ ڃخ ىٌ هَْ 

أٻزَ حهلل أٻزَ حهلل أٻزَ أٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ ڃن ًٿٺ ٷخٽ ٳٸڀض ٿو رڀَ ٷخٽ طٸٌٽ حهلل أٻزَ حهلل 
حهلل أٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل أٗيي أڅ ڃلڄيح ٌٍٓٽ حهلل أٗيي أڅ ڃلڄيح ٌٍٓٽ حهلل كِ ٫ڀَ 
حٿٜٚس كِ ٫ڀَ حٿٜٚس كِ ٫ڀَ حٿٴٚف كِ ٫ڀَ حٿٴٚف حهلل أٻزَ حهلل أٻزَ ٙ اٿو اٙ حهلل 

ٜٚس حهلل أٻزَ حهلل أٻزَ أٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ ػڂ حٓظؤهَ ٯَْ ر٬ْي ػڂ ٷخٽ طٸٌٽ اًح أٷْڄض حٿ
حهلل أٗيي أڅ ڃلڄيح ٌٍٓٽ حهلل كِ ٫ڀَ حٿٜٚس كِ ٫ڀَ حٿٴٚف ٷي ٷخڃض حٿٜٚس ٷي 
ٷخڃض حٿٜٚس حهلل أٻزَ حهلل أٻزَ ٙ اٿو اٙ حهلل ٳڀڄخ أٛزلض أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

هلل ٳٸڂ ڃ٪ رٚٽ ٳؤٿٶ ٫ڀْو ڃخ ٍأّض ًٓڀڂ ٳؤهزَطو رڄخ ٍأّض ٳٸخٽ انيخ ٿَإّخ كٶ اڅ ٗخء ح
ٳڀْئًڅ رو ٳبنو أنيٍ ٌٛطخ ڃنٺ ٷخٽ ٳٸڄض ڃ٪ رٚٽ ٳـ٬ڀض أٿٸْو ٫ڀْو ًّئًڅ رو ٷخٽ 
ٳٔڄ٪ رٌٿٺ ٫ڄَ رن حٿو٤خد ًىٌ ٳِ رْظو ٳوَؽ ّـَ ٍىحءه ّٸٌٽ ًحٿٌُ ر٬ؼٺ رخٿلٶ ٿٸي 

 ٍأّض ڃؼپ حٿٌُ أٍٍ ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڀو حٿلڄي.
 ػرثاْ تٓ ِاٌه سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ لاي ذ٠س ؼ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ ٷخٽ كيػنخ حرن ڃزخٍٹ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن  - 

 حٿِىَُ ٫ن ڃلڄٌى رن ٍرْ٪ ٫ن ٫ظزخڅ رن ڃخٿٺ ٷخٽ9
ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٟلَ ًٓڀڄنخ كْن ٓڀڂ ًأنو ٬ّنِ ٛڀَ ريڂ ٳِ -

 ڃٔـي ٫نيىڂ ٷخٽ9
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٳٔجپ ٓٴْخڅ ٫ڄن ٷخٽ ىٌ ڃلڄٌى  - 

اڅ ٗخء حهلل أڅ ٫ظزخڅ رن ڃخٿٺ ٻخڅ ٍؿٚ ڃلـٌد حٿزَٜ ًأنو ًٻَ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ حٿظوڀٲ ٫ن حٿٜٚس ٷخٽ ىپ طٔڄ٪ حٿنيحء ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٳڀڂ َّهٚ ٿو ٷخٽ9

ػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ ٷخٽ أنزؤنخ ٓٴْخڅ رن كْٔن ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 
حٿِىَُ ٫ن ڃلڄٌى رن حٿَرْ٪ أً حٿَرْ٪ رن ڃلڄٌى ٗٺ ِّّي ٫ن ٫ظزخڅ رن ڃخٿٺ ٷخٽ 

 أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض9
انِ ٍؿپ ََّٟ حٿزَٜ ًرْنِ ًرْنٺ ىٌح حٿٌحىُ ًحٿ٨ڀڄش ًٓؤٿظو أڅ ّؤطِ ٳْٜڀِ ٳِ -

ٳ٫ٌينِ أڅ ّٴ٬پ ٳـخء ىٌ ًأرٌ رټَ ٫ًڄَ ٳظٔخڃ٬ض رو  رْظِ ٳخطوٌ ڃٜٚه ڃٜڀَ
حٕنٜخٍ ٳؤطٌه ًطوڀٲ ٍؿپ ڃنيڂ ّٸخٽ ٿو ڃخٿٺ رن حٿيه٘ڂ ًٻخڅ ِّڅ رخٿنٴخٵ ٳخكظزٌٔح 
٫ڀَ ٬٣خځ ٳظٌحٻًَح رْنيڂ ٳٸخٿٌح ڃخ طوڀٲ ٫نخ ًٷي ٫ڀڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
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ّٜڀِ ٳڀڄخ حنَٜٱ ٷخٽ ًّلو أڃخ ٗيي  ُحٍنخ اٙ ٿنٴخٷو ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
 أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ريخ ڃوڀٜخ ٳبڅ حهلل ٫ِ ًؿپ كَځ حٿنخٍ ٫ڀَ ڃن ٗيي ريخ ٷخٽ9

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي ح٫ٕڀَ رن ٫زي ح٫ٕڀَ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ  - 
 ٫ن ڃلڄٌى رن حٿَرْ٪ ٫ن ٫ظزخڅ رن ڃخٿٺ أنو ٷخٽ9

 ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حٿٌْٔٽ طلٌٽ رْنِ ًرْن ڃٔـي ٷٌڃِ ٳؤكذ ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-
أڅ طؤطْنِ ٳظٜڀِ ٳِ ڃټخڅ ٳِ رْظِ حطوٌه ڃٔـي ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ٓنٴ٬پ ٷخٽ ٳڀڄخ أٛزق ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯيح ٫ڀَ أرِ رټَ ٳخٓظظز٬و ٳڀڄخ 

َٗص ٿو اٿَ نخكْش ڃن حٿزْض ٳٸخځ ىهپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أّن طَّي ٳؤ
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٜٴٴنخ هڀٴو ٳٜڀَ رنخ ٍٻ٬ظْن ًكزٔنخه ٫ڀَ هَِّ 
ٌَرٌڅ ٳخڃظٖ حٿزْض ٳٸخٽ ٍؿپ ڃن  ٛن٬نخه ٳٔڄ٪ أىپ حٿيحٍ ٬ّنِ أىپ حٿٸَّش ٳـ٬ڀٌح ّؼ

 ٫ڀْو حٿٸٌځ أّن ڃخٿٺ رن حٿيه٘ڂ ٳٸخٽ ٍؿپ ًحٹ ڃن حٿڄنخٳٸْن ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل
ًٓڀڂ ٙ طٸٌٿو ّٸٌٽ ٙ اٿو اٙ حهلل ّزظِٰ ريخ ًؿو حهلل ٷخٽ أڃخ نلن ٳنٍَ ًؿيو ًكيّؼو اٿَ 
حٿڄنخٳٸْن ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طٸٌٿو ّٸٌٽ ٙ اٿو اٙ حهلل ّزظِٰ رٌٿٺ 

ڂ ٕڅ ًؿو حهلل ٳٸخٽ ٍؿپ ڃن حٿٸٌځ رڀَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ
ًحٳَ ٫زي ٌّځ حٿٸْخڃش ّٸٌٽ ٙ اٿو اٙ حهلل ّزظِٰ رٌٿٺ ًؿو حهلل اٙ كَځ ٫ڀَ حٿنخٍ ٳٸخٽ 
ڃلڄٌى ٳليػض رٌٿٺ ٷٌڃخ ٳْيڂ أرٌ أٌّد ٷخٽ ڃخ أ٧ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ 
ىٌح ٷخٽ ٳٸڀض ٿجن ٍؿ٬ض ٫ًظزخڅ كِ ٕٓؤٿنو ٳٸيڃض ًىٌ أ٫ڄَ ًىٌ أڃخځ ٷٌڃو ٳٔؤٿظو 

 خ كيػنِ أًٽ ڃَس ًٻخڅ ٫ظزخڅ ريٍّخ ٷخٽ9ٳليػنِ ٻڄ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن  - 

 ڃلڄٌى رن حٿَرْ٪ ٫ن ٫ظزخڅ رن ڃخٿٺ ٷخٽ9
أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض انِ ٷي أنټَص رَُٜ ٳٌٻَ ڃ٬نخه اٙ أنو ٷخٽ ڃخٿٺ -

 حٿيهْ٘ن ًٷخٽ كَځ ٫ڀَ حٿنخٍ ًٿڂ ّٸپ ٻخڅ ريٍّخ ٷخٽ9رن حٿيه٘ن ًٍرڄخ ٷخٽ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ ؿََّ ٬ّنِ حرن كخُځ ٫ن  - 

 ٫ڀِ رن ُّي رن ؿي٫خڅ ٷخٽ كيػنِ أرٌ رټَ رن أنْ رن ڃخٿٺ ٷخٽ9
خ ٫ن ٫ظزخڅ رن ٷيځ أرِ ڃن حٿ٘خځ ًحٳيح ًأنخ ڃ٬و ٳڀٸْنخ ڃلڄٌى رن حٿَرْ٪ ٳليع أرِ كيّؼ-

ٳڀڄخ ٷٴڀنخ حنَٜٳنخ اٿَ ليّغ ٳبنو ڃن ٻنٌُ حٿليّغ ڃخٿٺ ٷخٽ أرِ أُ رنِ حكٴ٦ ىٌح حٿ
ٳٸخٽ ن٬ڂ ًىذ ليّغ حٿڄيّنش ٳٔؤٿنخ ٫نو ٳبًح ىٌ كِ ًاًح ْٗن أ٫ڄَ ٷخٽ ٳٔؤٿنخه ٫ن حٿ

رَُٜ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًىذ رَُٜ ًٙ 
س هڀٴٺ ٳڀٌ رٌأص ٳِ ىحٍُ ڃٔـي ٳٜڀْض ٳْو ٳخطوٌه ڃٜڀَ ٷخٽ ن٬ڂ ٳبنِ أٓظ٤ْ٪ حٿٜٚ

ٯخى ٫ڀْٺ ٯيح ٷخٽ ٳڀڄخ ٛڀَ ڃن حٿٰي حٿظٴض اٿْو ٳٸخځ كظَ أطخه ٳٸخٽ ّخ ٫ظزخڅ أّن طلذ أڅ 
أرٌة ٿٺ ٳٌٛٲ ٿو ڃټخنخ ٳزٌأ ٿو ًٛڀَ ٳْو ػڂ كزْ أً ؿڀْ ًرڀٮ ڃن كٌٿنخ ڃن 

ٌٻًَح حٿڄنخٳٸْن ًڃخ ّڀٸٌڅ ڃن أًحىڂ ًَٗىڂ حٕنٜخٍ ٳـخإًح كظَ ڃڀجض ٫ڀْنخ حٿيحٍ ٳ
كظَ ًَْٛح أڃَىڂ اٿَ ٍؿپ ڃنيڂ ّٸخٽ ٿو ڃخٿٺ رن حٿيه٘ڂ ًٷخٿٌح ڃن كخٿو ًڃن كخٿو 
ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓخٻض ٳڀڄخ أٻؼًَح ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
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ٿْٸٌٿو ٷخٽ ًحٿٌُ ر٬ؼنِ رخٿلٶ أٿْْ ّ٘يي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ٳڀڄخ ٻخڅ ٳِ حٿؼخٿؼش ٷخٿٌح انو 
 ٿجن ٷخٿيخ ٛخىٷخ ڃن ٷڀزو ٙ طؤٻڀو حٿنخٍ أريح ٷخٿٌح ٳڄخ ٳَكٌح رِ٘ء ٷ٢ ٻٴَكيڂ رڄخ ٷخٽ9

أتٟ تشدج تٓ ١ٔاس سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ. ٚاعّٗ ٘أئ تٓ ١ٔاس خاي اٌثشاء ؼذ٠س تم١ح 
 لاي 

ْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ًكـْن ٷخٙ كيػنخ آَحث - 
 حٿزَحء ٫ن هخٿو أرِ رَىس أنو ٷخٽ9

ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ ٫ـڀنخ ٗخس ٿلڂ ٿنخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٷزپ حٿٜٚس ٷڀض -
ن٬ڂ ٷخٽ طڀٺ ٗخس ٿلڂ ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٫نينخ ٫نخٷخ ؿ٫ٌش ىِ أكذ اٿِ ڃن ڃٔنش ٷخٽ 

 طـِة ٫نو ًٙ طـِة ٫ن أكي ر٬يه ٷخٽ9
ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ كيػنخ ٿْغ ٬ّنِ حرن ٬ٓي ٷخٽ كيػنِ ِّّي كي - 

رن أرِ كزْذ ٫ن رټَْ رن ٫زي حهلل رن حٕٗؾ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ّٔخٍ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن 
 ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٫ن أرِ رَىس أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ9

 ڃن كيًى حهلل ٫ِ ًؿپ ٷخٽ9ٙ ّـڀي ٳٌٵ ٫َ٘ ؿڀيحص اٙ ٳِ كي -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن ًىذ ٫ن  - 

 ٫ڄًَ أڅ رټَْح كيػو ٷخٽ9
رْنڄخ أنخ ؿخٿْ ٫ني ٓڀْڄخڅ رن ّٔخٍ اً ؿخء ٫زي حٿَكڄن ّليع ٓڀْڄخڅ ػڂ أٷزپ ٫ڀْنخ -

أنو ٓڄ٪ أرخ رَىس ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٓڀْڄخڅ ٳٸخٽ كيػنِ ٫زي حٿَكڄن رن ؿخرَ أڅ أرخه كيػو 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ طـڀيًح ٳٌٵ ٫َ٘س أٌٓح١ اٙ ٳِ كي ڃن كيًى 

ليّغ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷخٽ ٫زي حهلل ٷخٽ أرِ ٻٌح ٷخٽ ٿنخ ٳْو ٷخٽ أرِ ًأنخ أًىذ اٿْو ٬ّنِ حٿ
 أرِ رَىس رن نْخٍ ٷخٽ9كيّغ ٬ّنِ 

ّؾ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن ًىذ ٫ن ٫ڄًَ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َٓ - 
 حٿلَع ٫ن رټَْ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ّٔخٍ ٷخٽ9

كيػنِ ٫زي حٿَكڄن رن ؿخرَ رن ٫زي حهلل أڅ أرخه كيػو أنو ٓڄ٪ أرخ رَىس رن نْخٍ -
حٕنٜخٍُ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ طـڀيًح ٳٌٵ ٫َ٘س 

 ًؿپ ٷخٽ9 أٌٓح١ اٙ ٳِ كي ڃن كيًى حهلل ٫ِ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّٓي رن ٫ڄًَ حٿټڀزِ ٷخٽ9 - 
كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زْ ٫ن ؿڄْ٪ أً أرِ ؿڄْ٪ ٫ن هخٿو أرِ رَىس رن نْخٍ -

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٍ ٬٣خڃخ ٳؤىهپ ّيه ٳْو ٳَأٍ ٯَْ ًٿٺ ٳٸخٽ ٿْْ ڃنخ ڃن 
 ٯ٘نخ ٷخٽ9

ػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد رن ارَحىْڂ ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن ڃلڄي رن آلٶ كيػنخ ٫زي حهلل كي - 
 ٷخٽ كيػنِ رَْ٘ رن ّٔخٍ ڃٌٿَ رنِ كخٍػش ٫ن أرِ رَىس رن نْخٍ ٷخٽ9

ٷخٽ ٗييص حٿ٬ْي ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳوخٿٴض حڃَأطِ كْغ ٯيًص -
ڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل اٿَ حٿٜٚس اٿَ أٟلْظِ ٳٌرلظيخ ًٛن٬ض ڃنيخ ٬٣خڃخ ٷخٽ ٳڀڄخ ٛ

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحنَٜٳض اٿْيخ ؿخءطنِ ر٬٤خځ ٷي ٳَ٭ ڃنو ٳٸڀض أنَ ىٌح ٷخٿض 
أٟلْظٺ ًرلنخىخ ًٛن٬نخ ٿٺ ڃنيخ ٬٣خڃخ ٿظٰيٍ اًح ؿجض ٷخٽ ٳٸڀض ٿيخ ًحهلل ٿٸي هْ٘ض 
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أڅ ّټٌڅ ىٌح ٙ ّنزِٰ ٷخٽ ٳـجض اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَص ًٿٺ ٿو ٳٸخٽ 
رِ٘ء ڃن ًرق ٷزپ أڅ نٴَ٭ ڃن نٔټنخ ٳڀْْ رِ٘ء ٳ٠ق ٷخٽ ٳخٿظڄٔض ڃٔنش ٳڀڂ ٿْٔض 

أؿيىخ ٷخٽ ٳـجظو ٳٸڀض ًحهلل ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٿٸي حٿظڄٔض ڃٔنش ٳڄخ ًؿيطيخ ٷخٽ ٳخٿظڄْ ؿ٫ٌخ 
ڃن حٿ٠ؤڅ ٳ٠ق رو ٷخٽ ٳَهٚ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿـ٩ٌ ڃن حٿ٠ؤڅ 

 ٳ٠لَ رو كْغ ٿڂ ّـي حٿڄٔنش ٷخٽ9
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل حٿڄٸَُ ٷخٽ أنزؤنخ ٬ْٓي رن أرِ أٌّد ٷخٽ  - 

كيػنِ ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن رټَْ رن ٫زي حهلل رن حٕٗؾ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ّٔخٍ ٫ن ٫زي 
 حٿَكڄن رن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٫ن أرِ رَىس رن ىنْخٍ ٷخٽ9

ّـڀي ٳٌٵ ٫َ٘س أٌٓح١ ٳْڄخ ىًڅ كي ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ -
 ڃن كيًى حهلل ٫ِ ًؿپ ٷخٽ ٫زي حهلل ٷخٽ أرِ ٻٌح ٷخٽ ٿنخ ٿڂ ّٸپ ٫ن أرْو.

 عٍّح تٓ األوٛع سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫ڄْْ ٫ن اّخّ رن ٓڀڄش ٫ن أرْو  - 

 ٷخٽ9
 ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓڀزو ٷخٽ9رخٍُص ٍؿٚ ٳٸظڀظو ٳنٴڀنِ ٍٓ-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ9 - 
كيػنخ ٫ټَڃش رن ٫ڄخٍ ٫ن اّخّ رن ٓڀڄش رن حٕٻ٩ٌ ٫ن أرْو أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ًٓڀڂ ٍأٍ ٍؿٚ ّؤٻپ ر٘ڄخٿو ٳٸخٽ ٻپ رْڄْنٺ ٳٸخٽ ٙ أٓظ٤ْ٪ ٳٸخٽ ٙ حٓظ٬٤ض ٷخٽ ٳڄخ 
 ٍؿ٬ض اٿْو ٷخٽ9

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ9 - 
كيػنخ ٫ټَڃش رن ٫ڄخٍ ٫ن اّخّ رن ٓڀڄش ٫ن أرْو ٷخٽ ٷظڀض ٍؿٚ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٷظپ ىٌح ٳٸخٿٌح حرن حٕٻ٩ٌ ٳٸخٽ ٿو ٓڀزو ٷخٽ9
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ9 - 
ٓڀڄش ٫ن أرْو ٷخٽ ٻخڅ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  كيػنخ ٫ټَڃش رن ٫ڄخٍ ٫ن اّخّ رن-

 ٯٚځ ّٔڄَ ٍرخكخ ٷخٽ9
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٷخٽ كيػنخ ٬ّڀَ رن حٿلَع ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض اّخّ رن ٓڀڄش رن حٕٻ٩ٌ ٫ن أرْو ٷخٽ ٻنخ نٜڀِ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 ڀل٤ْخڅ ٳْؤ ّٔظ٨پ ٳْو ٷخٽ9ًٓڀڂ حٿـڄ٬ش ػڂ نَؿ٪ ٳٚ نـي ٿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٷخٽ كيػنخ ٫ټَڃش رن ٫ڄخٍ ٫ن  - 

 اّخّ رن ٓڀڄش ٫ن أرْو ٷخٽ9
 رْظنخ ىٌحُڅ ڃ٪ أرِ رټَ حٿٜيّٶ ًٻخڅ أڃَه ٫ڀْنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.-
ُ كيػنخ ٫ټَڃش رن ٫ڄخٍ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃيي - 

 اّخّ رن ٓڀڄش رن حٕٻ٩ٌ ٫ن أرْو ٷخٽ9
ٻخڅ ٬ٗخٍنخ ٿْڀش رْظنخ ٳْيخ ىٌحُڅ ڃ٪ أرِ رټَ حٿٜيّٶ أڃَه ٫ڀْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃض أڃض ًٷظڀض رْيُ ٿْڀظجٌ ٓز٬ش أىپ أرْخص ٷخٽ9
 ٫ڄخٍ حٿْڄخڃِ ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٷخٽ كيػنخ ٫ټَڃش رن  - 
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كيػنخ اّخّ رن ٓڀڄش رن حٕٻ٩ٌ أڅ أرخه كيػو ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
ّٸٌٽ ٿَؿپ ّٸخٽ ٿو رَٔ رن ٍح٫ِ حٿ٬َْ أرَٜه ّؤٻپ ر٘ڄخٿو ٳٸخٽ ٻپ رْڄْنٺ ٳٸخٽ ٙ 
أٓظ٤ْ٪ ٳٸخٽ ٙ حٓظ٬٤ض ٷخٽ ٳڄخ ًٛڀض ّڄْنو اٿَ ٳڄو ر٬ي ًٷخٽ أرٌ حٿن٠َ ٳِ كيّؼو 

 ٍح٫ِ حٿ٬َْ ڃن أٗـ٪ ٷخٽ9 حرن
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٷخٽ كيػنخ ٫ټَڃش رن ٫ڄخٍ ٫ن اّخّ رن ٓڀڄش  - 

 ٫ن أرْو ٷخٽ9
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٓپ ٫ڀْنخ حٿْٔٲ ٳڀْْ ڃنخ ٷخٽ9-
ڀڄش رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٫ن ٫ټَڃش رن ٫ڄخٍ ٷخٽ كيػنخ اّخّ رن ٓ - 

 حٕٻ٩ٌ ٷخٽ9
كيػنِ أرِ ٷخٽ ٻنض ٷخ٫يح ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٤٬ْ ٍؿپ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ -

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّكڄٺ حهلل ػڂ ٤٫ْ أهٍَ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 حٿَؿپ ڃِٻٌځ.

خّ رن ٓڀڄش ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٫ټَڃش رن ٫ڄخٍ كيػنخ اّ - 
 كيػنِ أرِ ٷخٽ9

هَؿنخ ڃ٪ أرِ رټَ رن أرِ ٷلخٳش أڃَه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀْنخ ٷخٽ ٯًِنخ -
ٳِحٍس ٳڀڄخ ىنٌنخ ڃن حٿڄخء أڃَنخ أرٌ رټَ ٳ٬َٓنخ ٷخٽ ٳڀڄخ ٛڀْنخ حٿٜزق أڃَنخ أرٌ رټَ 

ڃن حٿنخّ ٳْو حٿٌٍّش  ٳ٘ننخ حٿٰخٍس ٳٸظڀنخ ٫ڀَ حٿڄخء ڃن ٷظڀنخ ٷخٽ ٓڀڄش ػڂ ن٨َص اٿَ ٫نٶ
ًحٿنٔخء نلٌ حٿـزپ ًأنخ أ٫يً ٳِ آػخٍىڂ ٳوْ٘ض أڅ ّٔزٸٌنِ اٿَ حٿـزپ ٳَڃْض رٔيڂ 
ٳٌٷ٪ رْنيڂ ًرْن حٿـزپ ٷخٽ ٳـجض ريڂ أٌٓٷيڂ اٿَ أرِ رټَ ٍِٟ حهلل ٫نو كظَ أطْظو ٫ڀَ 
حٿڄخء ًٳْيڂ حڃَأس ڃن ٳِحٍس ٫ڀْيخ ٷ٘٪ ڃن أىځ ًڃ٬يخ حرنش ٿيخ ڃن أكٔن حٿ٬َد ٷخٽ 

نٴڀنِ أرٌ رټَ حرنظيخ ٷخٽ ٳڄخ ٻ٘ٴض ٿيخ ػٌرخ كظَ ٷيڃض حٿڄيّنش ػڂ رض ٳڀڂ أٻ٘ٲ ٿيخ ػٌرخ ٳ
ٷخٽ ٳڀٸْنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿٌٔٵ ٳٸخٽ ٿِ ّخ ٓڀڄش ىذ ٿِ حٿڄَأس ٷخٽ 
ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًحهلل ٿٸي أ٫ـزظنِ ًڃخ ٻ٘ٴض ٿيخ ػٌرخ ٷخٽ ٳٔټض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

ڂ ًطَٻنِ كظَ اًح ٻخڅ ڃن حٿٰي ٿٸْنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٫ڀْو ًٓڀ
حٿٌٔٵ ٳٸخٽ ّخ ٓڀڄش ىذ ٿِ حٿڄَأس هلل أرٌٹ ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًحهلل أ٫ـزظنِ ڃخ 
ٻ٘ٴض ٿيخ ػٌرخ ًىِ ٿٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٳز٬غ ريخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ 

ڄٔڀڄْن ٳٴيحىڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رظڀٺ أىپ ڃټش ًٳِ أّيّيڂ أٓخٍٍ ڃن حٿ
 حٿڄَأس ٷخٽ9

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ9 - 
أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٫ن حرن ٗيخد أهزَنِ ٫زي حٿَكڄن رن ٫زي حهلل رن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ -

ٌٍٓٽ حٕنٜخٍُ أڅ ٓڀڄش رن حٕٻ٩ٌ ٷخٽ ٿڄخ ٻخڅ ٌّځ هْزَ ٷخطپ أهِ ٷظخٙ ٗيّيح ڃ٪ 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخٍطي ٫ڀْو ْٓٴو ٳٸظڀو ٳٸخٽ أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ٳِ ًٿٺ ًٗټٌح ٳْو ٍؿپ ڃخص رٔٚكو ٗټٌح ٳِ ر٬ٞ أڃَه ٷخٽ ٓڀڄش ٳٸٴپ ٌٍٓٽ 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن هْزَ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أطؤًڅ ٿِ أڅ أٍؿِ رٺ ٳؤًڅ ٿو 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿو ٫ڄَ أ٫ڀڂ ڃخ طٸٌٽ ٷخٽ ٳٸڀض.ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
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 ًحهلل ٿٌٙ حهلل ڃخ حىظيّنخ * ًٙ طٜيٷنخ ًٙ ٛڀْنخ
 ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛيٷض.
 ٳؤنِٿن ٓټْنش ٫ڀْنخ * ًػزض حٕٷيحځ اڅ ٙٷْنخ.

 ًحٿڄَ٘ٻٌڅ ٷي رٌٰح ٫ڀْنخ        
ٓڀڂ ڃن ٷخٽ ىٌح ٷڀض أهِ ٷخٿيخ ٳٸخٽ ٳڀڄخ ٷ٠ْض ٍؿُِ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّكڄو حهلل ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًحهلل اڅ نخٓخ ٿْيخرٌڅ أڅ 
ّٜڀٌح ٫ڀْو ًّٸٌٿٌڅ ٍؿپ ڃخص رٔٚكو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخص ؿخىيح 

ڃؼپ حٿٌُ كيػنِ  ڃـخىيح ٷخٽ حرن ٗيخد ػڂ ٓؤٿض حرن ٓڀڄش رن حٕٻ٩ٌ ٳليػنِ ٫ن أرْو
٫نو ٫زي حٿَكڄن ٯَْ أڅ حرن ٓڀڄش ٷخٽ ڃ٪ ًٿٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيخرٌڅ 
حٿٜٚس ٫ڀْو ٻٌرٌح ڃخص ؿخىيح ڃـخىيح ٳڀو أؿَه ڃَطْن ًٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ربٛز٬ْو ٷخٽ9
 ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ  - 
أهزَنِ ٫ڄًَ رن ىّنخٍ ٫ن كٔن رن ڃلڄي رن ٫ڀِ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ًٓڀڄش رن -

حٕٻ٩ٌ ٍؿپ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنيڄخ ٷخٙ ٻنخ ٳِ ٯِحس ٳـخءنخ 
ٌٍٓٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ 

 حٓظڄظ٬ٌح ٷخٽ9
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷَحڅ رن طڄخځ ٫ن ٫ټَڃش حٿْڄخڃِ ٫ن اّخّ رن ٓڀڄش كيػنخ  - 

 ٫ن أرْو ٷخٽ9
هَؿض ڃ٪ أرِ رټَ ٳِ ٯِحس ىٌحُڅ ٳنٴڀنِ ؿخٍّش ٳخٓظٌىزيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 ًٓڀڂ ٳز٬غ ريخ اٿَ ڃټش ٳٴيٍ ريخ أنخٓخ ڃن حٿڄٔڀڄْن ٷخٽ9
رن ڃوڀي ٷخٽ كيػنخ ِّّي رن أرِ ٫زْي ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿ٠لخٹ - 

 ٓڀڄش رن حٕٻ٩ٌ ٷخٽ9
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٻٌد ٫ڀِ ڃظ٬ڄيح ٳڀْظزٌأ ڃٸ٬يه ڃن حٿنخٍ ٷخٽ9-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن ڃ٬ٔيس ٫ن ِّّي ٬ّنِ حرن أرِ ٫زْي ٫ن ٓڀڄش  - 

 رن حٕٻ9٩ٌ
ًٓڀڂ أڃَ ٍؿٚ ڃن أٓڀڂ أڅ ّئًڅ ٳِ حٿنخّ ٌّځ ٫خٌٍٗحء ڃن أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 ٻخڅ ٛخثڄخ ٳڀْظڂ ٌٛڃو ًڃن ٻخڅ أٻپ ٳٚ ّؤٻپ ْٗجخ ًٿْظڂ ٌٛڃو ٷخٽ9
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن ڃ٬ٔيس ٫ن ِّّي حرن أرِ ٫زْي ٫ن ٓڀڄش أنو  - 

 حٓظؤًڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿزيً ٳؤًڅ ٿو ٷخٽ9
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن ڃ٬ٔيس ٫ن ِّّي رن أرِ ٫زْي ٫ن ٓڀڄش رن  - 

 حٕٻ٩ٌ ٷخٽ9
رخ٬ّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٪ حٿنخّ ٳِ حٿليّزْش ػڂ ٷ٬يص ڃظنلْخ ٳڀڄخ طٴَٵ -

حٿنخّ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ّخ حرن حٕٻ٩ٌ أٙ طزخّ٪ ٷخٽ ٷڀض ٷي رخ٬ّض 
 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ أ٠ّخ ٷڀض ٫ٚځ رخ٬ّظڂ ٷخٽ ٫ڀَ حٿڄٌص ٷخٽ9
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن ڃ٬ٔيس ٫ن ِّّي ٬ّنِ حرن أرِ ٫زْي ٫ن ٓڀڄش  - 
 ٷخٽ9

ٻنض ؿخٿٔخ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤطَ رـنخُس ٳٸخٽ ىپ طَٹ ڃن ىّن ٷخٿٌح ٙ -
ڀَ ٫ڀْو ػڂ أطِ رؤهٍَ ٳٸخٽ ىپ طَٹ ڃن ىّن ٷخٽ ىپ طَٹ ڃن ِٗء ٷخٿٌح ٙ ٷخٽ ٳٜ

ٷخٿٌح ٙ ٷخٽ ىپ طَٹ ڃن ِٗء ٷخٿٌح ن٬ڂ ػٚع ىنخنَْ ٷخٽ ٳٸخٽ رؤٛخر٬و ػٚع ٻْخص ٷخٽ 
ػڂ أطِ رخٿؼخٿؼش ٳٸخٽ ىپ طَٹ ڃن ىّن ٷخٿٌح ن٬ڂ ٷخٽ ىپ طَٹ ڃن ِٗء ٷخٿٌح ٙ ٷخٽ ٛڀٌح 

 ٽ ٳٜڀَ ٫ڀْو.٫ڀَ ٛخكزټڂ ٳٸخٽ ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٫ڀِ ىّنو ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى ٫ن ِّّي ٫ن ٓڀڄش ٷخٽ9 - 
 ٻخڅ ٫خڃَ ٍؿٚ ٗخ٫َح ٳنِٽ ّليً ٷخٽ ًّٸٌٽ9-

 حٿڀيڂ ٿٌٙ أنض ڃخ حىظيّنخ * ًٙ طٜيٷنخ ًٙ ٛڀْنخ
 ٳخٯٴَ ٳيٍ ٿٺ ڃخ أطْنخ * ًػزض حٕٷيحځ اڅ ٙٷْنخ.

 ًحٿٸْن ٓټْنش ٫ڀْنخ * انخ اًح أْٛق رنخ أطْنخ 
 ًرخٿْٜخف ٫ٌٿٌح ٫ڀْنخ.      

ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ىٌح حٿلخىُ ٷخٿٌح حرن حٕٻ٩ٌ ٷخٽ َّكڄو حهلل ٷخٽ 
ٳٸخٽ ٍؿپ ًؿزض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٿٌٙ أڃظ٬ظنخ رو ٷخٽ ٳؤْٛذ ًىذ ٠َّد ٍؿٚ ّيٌىّخ ڃن 

ض اٿَ آٽ ٳؤٛخد ًرخد حٿْٔٲ ٫ْن ٍٻزظو ٳٸخٽ حٿنخّ كز٢ ٫ڄڀو ٷظپ نٴٔو ٷخٽ ٳـج
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ي أڅ ٷيځ حٿڄيّنش ًىٌ ٳِ حٿڄٔـي ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل 
٫ِّڄٌڅ أڅ ٫خڃَح كز٢ ٫ڄڀو ٷخٽ ًڃن ّٸٌٽ ٷخٽ ٷڀض ٍؿٚ ڃن حٕنٜخٍ ڃنيڂ ٳٚڅ 
ًٳٚڅ ٷخٽ ٻٌد ڃن ٷخٿو اڅ ٿو ٕؿَّن ربٛز٬ْو ًانو ٿـخىي ڃـخىي ًٷپ ٫َرِ ڃخ ڃَ٘ 

 ريخ َّّيٹ ٫ڀْو ٷخٽ9
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٛٴٌحڅ رن ٫َْٔ ٷخٽ9 - 
أنزؤنخ ِّّي ٬ّنِ حرن ٫زْي ٫ن ٓڀڄش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَ ڃنخىّو ٌّځ -

 ٫خٌٍٗحء أڅ ڃن ٻخڅ ح٤ٛزق ٳڀْڄٔٺ ًڃن ٿڂ ّټن ح٤ٛزق ٳڀْظڂ ٌٛڃو ٷخٽ9
 ٓڀڄش ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٛٴٌحڅ ٫ن ِّّي رن أرِ ٫زْي ٫ن  - 
ٿڄخ ٷيڃنخ هْزَ ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نَْحنخ طٌٷي ٳٸخٽ ٫ٚځ طٌٷي ىٌه -

حٿنَْحڅ ٷخٿٌح ٫ڀَ ٿلٌځ حٿلڄَ حٕىڀْش ٷخٽ حٻًَٔح حٿٸيًٍ ًأىَّٸٌح ڃخ ٳْيخ ٳٸخځ ٍؿپ ڃن 
 حٿٸٌځ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل حنيَّٶ ڃخ ٳْيخ ًنٰٔڀيخ ٷخٽ أً ًحٹ ٷخٽ كيػنِ ڃټِ رن ارَحىْڂ

ٷخٽ كيػنخ ِّّي رن أرِ ٫زْي ٫ن ٓڀڄش رن حٕٻ٩ٌ أنو أهزَه ٷخٽ هَؿض ڃن حٿڄيّنش ًحىزخ 
نلٌ حٿٰخرش كظَ اًح ٻنض رؼنْش حٿٰخرش ٿٸْنِ ٯٚځ ٿ٬زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ٷخٽ ٷڀض ًّلٺ 
ڃخٿٺ ٷخٽ أهٌص ٿٸخف ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٷڀض ڃن أهٌىخ ٷخٽ ٯ٤ٴخڅ 

ع َٛهخص أٓڄ٬ض ڃن رْن ٙرظْيخ ّخ ٛزخكخه ّخ ٛزخكخه ػڂ ًٳِحٍس ٷخٽ ٳَٜهض ػٚ
حنيٳ٬ض كظَ أٿٸخىڂ ًٷي أهًٌىخ ٷخٽ ٳـ٬ڀض أٍڃْيڂ ًأٷٌٽ أنخ حرن حٕٻ٩ٌ ًحٿٌْځ ٌّځ 
أٷ٩َ ٷخٽ ٳخٓظنٸٌطيخ ڃنيڂ ٷزپ أڅ َّ٘رٌح ٳؤٷزڀض ريخ أٌٓٷيخ ٳڀٸْنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

انِ أ٫ـڀظيڂ ٷزپ أڅ َّ٘رٌح ٳخًىذ ٳِ ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ حٿٸٌځ ٤٫خٕ ً
 أػَىڂ ٳٸخٽ ّخ حرن حٕٻ٩ٌ ڃڀټض ٳخٓـق اڅ حٿٸٌځ ّٸًَڅ ٳِ ٷٌڃيڂ.
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كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٫زي حهلل رن أكڄي رن ڃلڄي رن كنزپ رن ىٚٽ رن أٓي حٿْ٘زخنِ  - 
 ٷخٽ كيػنِ أرِ كيػنخ ڃټِ ٷخٽ كيػنخ ِّّي رن أرِ ٫زْي ٷخٽ9

ڀڄش ٳٸڀض ّخ أرخ ڃٔڀڂ ڃخ ىٌه حٿ٠َرش ٷخٽ ىٌه َٟرش أٛزظيخ ٍأّض أػَ َٟرش ٳِ ٓخٵ ٓ-
ٌّځ هْزَ ٷخٽ ٌّځ أٛزظيخ ٷخٽ حٿنخّ أْٛذ ٓڀڄش ٳؤطَ رِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ٳنٴغ ٳْو ػٚع نٴؼخص ٳڄخ حٗظټْظيخ كظَ حٿٔخ٫ش ٷخٽ9
رن آڄخ٫ْپ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن ڃييُ ٷخٽ كيػنخ كخطڂ ٬ّنِ ح - 

 ٫ن ِّّي رن أرِ ٫زْي ٷخٽ9
ڃټِ اٙ أنو ٷخٽ ًحٿٌْځ ٌّځ كيّغ ٓڄ٬ض ٓڀڄش رن حٕٻ٩ٌ ّٸٌٽ هَؿض ٳٌٻَ نلٌ -

 حٿَٟ٪ ًُحى ٳْو ًأٍىٳنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ٍحكڀظو ٷخٽ9
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃټِ ٷخٽ كيػنخ ِّّي رن أرِ ٫زْي ٷخٽ9 - 
٪ ٓڀڄش حٿڄٔـي ٳْٜڀِ ڃ٪ ح٤ٌٓٙحنش حٿظِ ٫ني حٿڄٜلٲ ٳٸڀض ّخ أرخ ڃٔڀڂ ٻنض آطِ ڃ-

أٍحٹ طظلٍَ حٿٜٚس ٫ني ىٌه ح٤ٌٓٙحنش ٷخٽ ٳبنِ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ّظلٍَ حٿٜٚس ٫نيىخ ٷخٽ9

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنخ ٫ڄَ رن ٍحٗي حٿْڄخڃِ ٷخٽ9 - 
ّخّ رن ٓڀڄش رن حٕٻ٩ٌ ٫ن أرْو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أٓڀڂ كيػنخ ا-

 ٓخٿڄيخ حهلل ًٯٴخٍ ٯٴَ حهلل ٿيخ أڃخ ًحهلل ڃخ أنخ ٷڀظو ًٿټن حهلل ٷخٿو ٷخٽ9
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنخ ٫ټَڃش ٷخٽ كيػنخ اّخّ ٷخٽ9 - 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿليّزْش ًنلن أٍر٪ ٫َ٘س كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷيڃنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل-

ڃخثش ٫ًڀْيخ هڄٌٔڅ ٗخس ٙ طًَّيخ ٳٸ٬ي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ كْخٿيخ ٳؤڃخ 
ى٫خ ًأڃخ رٔٶ ٳـخٗض ٳٔٸْنخ ًحٓظٸْنخ ٷخٽ ػڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ى٫خ 

كظَ اًح ٻخڅ ٳِ ٢ًٓ ڃن حٿنخّ رخٿز٬ْش ٳِ أٛپ حٿ٘ـَس ٳزخ٬ّو أًٽ حٿنخّ ًرخّ٪ ًرخّ٪ 
ٷخٽ ّخ ٓڀڄش رخ٬ّنِ ٷخٽ ٷي رخ٬ّظٺ ٳِ أًٽ حٿنخّ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ًأ٠ّخ ٳزخّ٪ ًٍآنِ 
أ٫ِٙ ٳؤ٤٫خنِ كـٴش أً ىٍٷش ػڂ رخّ٪ ًرخّ٪ كظَ اًح ٻخڅ ٳِ آهَ حٿنخّ ٷخٽ أٙ طزخ٬ّنِ 

ٳزخّ٪ ٳزخ٬ّظو ػڂ ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷي رخ٬ّض أًٽ حٿنخّ ًأ٤ًٓيڂ ًآهَىڂ ٷخٽ ًأ٠ّخ 
ٷخٽ أّن ىٍٷظٺ أً كـٴظٺ حٿظِ أ٤٫ْظٺ ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٿٸْنِ ٫ڄِ ٫خڃَ أ٫ِٙ 
ٳؤ٤٫ْظو اّخىخ ٷخٽ ٳٸخٽ انٺ ٻخٿٌُ ٷخٽ حٿڀيڂ حرٰنِ كزْزخ ىٌ أكذ اٿِ ڃن نٴِٔ ًٟلٺ 
ػڂ اڅ حٿڄَ٘ٻْن ٍحٓڀٌنخ حٿٜڀق كظَ ڃَ٘ ر٠٬نخ اٿَ ر٬ٞ ٷخٽ ًٻنض طز٬ْخ ٿ٤ڀلش رن 

 أكْ ٳَٓو ًأٓٸْو ًآٻپ ڃن ٬٣خڃو ًطَٻض أىڀِ ًڃخٿِ ڃيخؿَح اٿَ حهلل ٫زْي حهلل
ًٌٍٓٿو ٳڀڄخ ح٤ٛڀلنخ نلن ًأىپ ڃټش ًحهظڀ٢ ر٠٬نخ رز٬ٞ أطْض حٿ٘ـَس ٳټٔلض 
ٌٗٻيخ ًح٤ٟـ٬ض ٳِ ٧ڀيخ ٳؤطخنِ أٍر٬ش ڃن أىپ ڃټش ٳـ٬ڀٌح ًىڂ ڃَ٘ٻٌڅ ّٸ٬ٌڅ ٳِ 

أهٍَ ٫ًڀٸٌح ٓٚكيڂ  ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳظلٌٿض ٫نيڂ اٿَ ٗـَس
ًح٤ٟـ٬ٌح ٳزْنڄخ ىڂ ٻٌٿٺ اً نخىٍ ڃنخى ڃن أٓٴپ حٿٌحىُ ّخ آٽ حٿڄيخؿَّن ٷظپ حرن ُنْڂ 
ٳخهظ٣َض ْٓٴِ ٳ٘يىص ٫ڀَ حٍٕر٬ش ٳؤهٌص ٓٚكيڂ ٳـ٬ڀظو ٰٟؼخ ػڂ ٷڀض ًحٿٌُ أٻَځ 
ڃلڄي أٙ َّٳ٪ ٍؿپ ڃنټڂ ٍأٓو اٙ َٟرض حٿٌُ ٬ّنِ ٳْو ٫ْنخه ٳـجض أٌٓٷيڂ اٿَ 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًؿخء ٫ڄِ ٫خڃَ رخرن ڃټَُ ّٸٌى رو ٳَٓو ّٸٌى ٓز٬ْن ٌٍٓٽ حهلل
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كظَ ًٷٴنخىڂ ٳن٨َ اٿْيڂ ٳٸخٽ ى٫ٌىڂ ّټٌڅ ٿيڂ ريً حٿٴـٌٍ ٫ًٴخ ٫نيڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنِٿض ًىٌ حٿٌُ ٻٲ أّيّيڂ ٫نټڂ ًأّيّټڂ ٫نيڂ ػڂ ٍؿ٬نخ اٿَ حٿڄيّنش 

ٳخٓظٰٴَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڄن ٍٷَ حٿـزپ ٳنِٿنخ ڃنِٙ ّٸخٽ ٿو ٿلَ ؿڄپ 
ٳِ طڀٺ حٿڀْڀش ٻخڅ ٣ڀ٬ْش ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٛلخرو ٳَٷْض طڀٺ حٿڀْڀش 
ڃَطْن أً ػٚػش ػڂ ٷيڃنخ حٿڄيّنش ًر٬غ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٨يَه ڃ٪ ٯٚڃو 

ٳڀڄخ أٛزلنخ اًح ٫زي حٿَكڄن رن ٍرخف ًأنخ ڃ٬و ًهَؿض رٴَّ ٣ڀلش أريّو ٫ڀَ ٧يَه 
٫ْْنش حٿٴِحٍُ ٷي أٯخٍ ٫ڀَ ٧يَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخنظٔٴو أؿڄ٪ ًٷظپ 

 ٍح٫ْو ٷخٽ9
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ِّّي ٷخٽ كيػنخ ٫ټَڃش رن ٫ڄخٍ ٷخٽ  - 

 كيػنخ اّخّ رن ٓڀڄش رن حٕٻ٩ٌ ٫ن أرْو ٷخٽ9
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃنِٙ ٳـخء ٫ْن حٿڄَ٘ٻْن ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل نِٽ ٌٍٓٽ حهلل -

٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٛلخرو ّظٜزلٌڅ ٳي٫ٌه اٿَ ٬٣خڃيڂ ٳڀڄخ ٳَ٭ حٿَؿپ ٍٻذ ٫ڀَ ٍحكڀظو 
ًىذ ڃ٫َٔخ ٿْنٌٍ أٛلخرو ٷخٽ ٓڀڄش ٳؤىٍٻظو ٳؤنوض ٍحكڀظو ًَٟرض ٫نٸو ٳٰنڄنِ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓڀزو ٷخٽ9
زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن هخٿي ٷخٽ كيػنخ ٤٫خٱ رن هخٿي ٫ن ڃٌَٓ كيػنخ ٫ - 

 رن ارَحىْڂ ٫ن ٓڀڄش رن حٕٻ٩ٌ ٷخٽ9
ٷڀض ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٻٌڅ أكْخنخ ٳِ حٿْٜي ٳؤٛڀِ ٳِ ٷڄِْٜ ٳٸخٽ ٍُه ًٿٌ -

 ٿڂ طـي اٙ ٌٗٻش ٷخٽ9
رن ٫ظزش ٫ن اّخّ رن ٓڀڄش  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن هخٿي ٫ن أٌّد - 

 رن حٕٻ٩ٌ ٫ن أرْو ٷخٽ9
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ك٠َص حٿٜٚس ًحٿ٬٘خء ٳخريإًح رخٿ٬٘خء ٷخٽ9-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ ٷخٽ كيػنخ ٤٫خٱ ٫ن ڃٌَٓ رن  - 

 ارَحىْڂ رن أرِ ٍر٬ْش ٷخٽ9
ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ أٻٌڅ ٳِ حٿْٜي ٳؤٛڀِ ًٿْْ ٫ڀِ  ٓڄ٬ض ٓڀڄش رن حٕٻٌٵ ٷخٽ ٷڀض-

 اٙ ٷڄْٚ ًحكي ٷخٽ ٳٍِه ًاڅ ٿڂ طـي اٙ ٌٗٻش ٷخٽ9
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ ٷخٽ كيػنخ ٫ټَڃش ٷخٽ كيػنِ اّخّ رن  - 

 ٓڀڄش رن حٕٻ٩ٌ ٷخٽ كيػنِ أرِ ٷخٽ9
ٷخٽ ٳزْنڄخ نلن نظ٠لَ ٫ًخڃظنخ ٯًِص ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىٌحُڅ -

ڃ٘خس ٳْنخ ٬ٟٴش اً ؿخء ٍؿپ ٫ڀَ ؿڄپ أكڄَ ٳخنظ٩ِ ٣ڀٸخ ٫ن كٸزو ٳٸْي رو ؿڄڀو ٍؿپ 
ٗخد ػڂ ؿخء ّظٰيٍ ڃ٪ حٿٸٌځ ٳڀڄخ ٍأٍ ٬ٟٴيڂ ًٍٷش ٧يَىڂ هَؽ اٿَ ؿڄڀو ٳؤ٣ڀٸو ػڂ 
أنخهو ٳٸ٬ي ٫ڀْو ٳوَؽ َّٻٞ ًطز٬و ٍؿپ ڃن أٓڀڂ ڃن ٛلخرش حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ڂ ٫ڀَ نخٷش ًٍٷخء ىِ أڃؼپ ٧يَ حٿٸٌځ ٳؤطز٬و ٷخٽ ًهَؿض أ٫ي ٳؤىٍٻظو ًٍأّ حٿنخٷش ًٓڀ
٫ني ًٍٹ حٿـڄپ ًٻنض ٫ني ًٍٹ حٿنخٷش ػڂ طٸيڃض كظَ ٻنض ٫ني ًٍٹ حٿـڄپ ػڂ طٸيڃض 
كظَ أهٌص رو٤خځ حٿـڄپ ٳؤنوظو ٳڀڄخ ًٟ٪ ٍٻزظو اٿَ حٍٕٝ حهظ٣َض ْٓٴِ ٳؤَٟد 
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أٷٌىه ٳخٓظٸزڀنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  رو ٍأٓو ٳنيٍ ٳـجض رَحكڀظو ًڃخ ٫ڀْيخ
 ڃٸزٚ ٷخٽ ڃن ٷظپ حٿَؿپ ٷخٿٌح حرن حٕٻ٩ٌ ٷخٽ ٿو ٓڀزو حؿڄ٪ ٷخٽ9

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ِّّي رن أرِ ٫زْي ٷخٽ كيػنخ ٓڀڄش  - 
 رن حٕٻ٩ٌ ٷخٽ9

خ٣ٚ أً ڃخ ٿڂ أٷپ اٙ طزٌأ ڃٸ٬يه ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّٸٌٽ أكي ٫ڀِ ر-
 ڃن حٿنخٍ ٷخٽ9

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ِّّي رن أرِ ٫زْي ٷخٽ كيػنخ ٓڀڄش  - 
 رن حٕٻ٩ٌ ٷخٽ9

هَؿنخ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ هْزَ ٳٸخٽ ٍؿپ ڃن حٿٸٌځ أُ ٫خڃَ ٿٌ -
ٻَ طخهلل ٿٌٙ حهلل ڃخ حىظيّنخ ًًٻَ ٬َٗح ٯَْ أٓڄ٬ظنخ ڃن ىنْخطٺ ٷخٽ ٳنِٽ ّليً ريڂ ًٌّ

ىٌح ًٿټن ٿڂ أكٴ٦ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ىٌح حٿٔخثٶ ٷخٿٌح ٫خڃَ رن 
حٕٻ٩ٌ ٳٸخٽ َّكڄو حهلل ٳٸخٽ ٍؿپ ڃن حٿٸٌځ ّخ نزِ حهلل ٿٌٙ ڃظ٬ظنخ رو ٳڀڄخ أٛخٱ حٿٸٌځ 

ٳڀڄخ أڃٌٔح أًٷيًح نخٍح ٻؼَْس ٷخطڀٌىڂ ٳؤْٛذ ٫خڃَ رن حٕٻ٩ٌ رٸخثڂ ْٓٲ نٴٔو ٳڄخص 
ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ىٌه حٿنخٍ ٫ڀَ أُ ِٗء طٌٷي ٷخٿٌح ٫ڀَ كڄَ 
انْٔش ٷخٽ أىَّٸٌح ڃخ ٳْيخ ًٻًَٔىخ ٳٸخٽ ٍؿپ أٙ نيَّٶ ڃخ ٳْيخ ًنٰٔڀيخ ٷخٽ أً ًحٹ 

 ٷخٽ9
ٽ كيػنخ ٓڀڄش رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ِّّي رن ٫زْي ٷخ - 

 حٕٻ9٩ٌ
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿَؿپ ڃن أٓڀڂ أًڅ ٳِ ٷٌڃٺ أً ٳِ حٿنخّ ٌّځ -

 ٫خٌٍٗحء ڃن أٻپ ٳڀْٜڂ رٸْش ٌّڃو ًڃن ٿڂ ّټن أٻپ ٳڀْٜڂ ٷخٽ9
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ِّّي ٷخٽ9 - 
ِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤطِ رـنخُس ٳٸخٿٌح ّخ نزِ كيػنخ ٓڀڄش رن حٕٻ٩ٌ ٷخٽ ٻنض ڃ٪ حٿنز-

حهلل ٛپ ٫ڀْيخ ٷخٽ ىپ طَٹ ْٗجخ ٷخٿٌح ٙ ٷخٽ ىپ طَٹ ٫ڀْو ىّنخ ٷخٿٌح ٙ ٳٜڀَ ٫ڀْو ػڂ 
أطِ رـنخُس ر٬ي ًٿٺ ٳٸخٽ ىپ طَٹ ٫ڀْو ڃن ىّن ٷخٿٌح ٙ ٷخٽ ىپ طَٹ ڃن ِٗء ٷخٿٌح 

طَٹ ٫ڀْو ڃن ىّن ٷخٿٌح ن٬ڂ ٷخٽ  ػٚع ىنخنَْ ٷخٽ ػٚع ٻْخص ٷخٽ ٳؤطِ رخٿؼخٿؼش ٳٸخٽ ىپ
ىپ طَٹ ڃن ِٗء ٷخٿٌح ٙ ٷخٽ ٛڀٌح ٫ڀَ ٛخكزټڂ ٳٸخٽ ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ّٸخٽ ٿو أرٌ 

 ٷظخىس ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٫ڀِ ىّنو ٳٜڀَ ٫ڀْو ٷخٽ9
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ِّّي رن أرِ ٫زْي ٷخٽ9 - 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ٷٌځ ڃن أٓڀڂ كيػنِ ٓڀڄش رن حٕٻ٩ٌ ٷخٽ هَؽ ٌٍٓٽ -

ًىڂ ّظنخٟڀٌڅ ٳِ حٿٌٔٵ ٳٸخٽ حٍڃٌح ّخ رنِ آڄخ٫ْپ ٳبڅ أرخٻڂ ٻخڅ ٍحڃْخ حٍڃٌح ًأنخ ڃ٪ 
رنِ ٳٚڅ ٕكي حٿٴَّٸْن ٳؤڃٔټٌح أّيّيڂ ٳٸخٽ حٍڃٌح ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻْٲ نَڃِ ًأنض 

 ڃ٪ رنِ ٳٚڅ ٷخٽ حٍڃٌح ًأنخ ڃ٬ټڂ ٻڀټڂ.
 األوٛع فٟ اٌّعاف ِٓ األصً.اتٓ ؼذ٠س تم١ح 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫ټَڃش رن ٫ڄخٍ ٷخٽ9 - 
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كيػنِ اّخّ رن ٓڀڄش أڅ أرخه أهزَه أڅ ٍؿٚ ٤٫ْ ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ -
حهلل ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّكڄٺ حهلل ػڂ ٤٫ْ حٿؼخنْش أً حٿؼخٿؼش ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ انو ڃِٻٌځ ٷخٽ9
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫ټَڃش ٷخٽ9 - 
كيػنِ اّخّ رن ٓڀڄش ٫ن أرْو أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٍ ٍؿٚ ّؤٻپ ر٘ڄخٿو -

 ٳٸخٽ ٻپ رْڄْنٺ ٷخٽ ٙ أٓظ٤ْ٪ ٷخٽ ٙ حٓظ٬٤ض ٷخٽ ٳڄخ ًٛڀض اٿَ ٳْو ر٬ي ٷخٽ9
 كيػنِ أرِ كيػنخ ؿ٬ٴَ رن ٫ٌڅ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫ڄْْ ٫ن اّخّ رن كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ٓڀڄش رن حٕٻ٩ٌ ٫ن أرْو ٷخٽ9
ؿخء ٫ْن ٿڀڄَ٘ٻْن اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳڀڄخ ٬٣ڂ حنٔپ ٷخٽ ٳٸخٽ -

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿَؿپ حٷظڀٌح ٷخٽ ٳخرظيٍ حٿٸٌځ ٷخٽ ًٻخڅ أرِ ّٔزٶ 
ح ٷخٽ ٳٔزٸيڂ اٿْو ٷخٽ ٳؤهٌ رِڃخځ نخٷظو أً رو٤خڃيخ ٷخٽ ػڂ ٷظڀو ٷخٽ ٳنٴڀو ٌٍٓٽ حٿٴَّ ٗي

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓڀزو ٷخٽ9
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٛٴٌحڅ ٷخٽ كيػنخ حرن أرِ ٫زْي ٫ن ٓڀڄش رن حٕٻ٩ٌ  - 

 ٷخٽ9
ڄْ اًح ٯخد ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ حٿڄَٰد ٓخ٫ش طَٰد حٿ٘-

 كخؿزيخ ٷخٽ9
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٛٴٌحڅ ٷخٽ كيػنخ ِّّي رن أرِ ٫زْي ٷخٽ9 - 
ٷڀض ٿٔڀڄش رن حٕٻ٩ٌ ٫ڀَ أُ ِٗء رخ٬ّظڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ حٿليّزْش -

 ٷخٽ رخ٬ّنخه ٫ڀَ حٿڄٌص ٷخٽ9
ػنخ ٬ٗزش رن ٫ڄًَ رن ىّنخٍ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كي - 

 ٷخٽ9
ٓڄ٬ض حٿلٔن رن ڃلڄي ّليع ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ًٓڀڄش رن حٕٻ٩ٌ ٷخٙ هَؽ ٫ڀْنخ -

ڃنخىُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳنخىٍ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي أًڅ 
 ٿټڂ ٳخٓظڄظ٬ٌح ٬ّنِ ڃظ٬ش حٿنٔخء ٷخٽ9

٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ُىَْ ًكيػنخ ّلَْ رن أرِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 
 رټَْ ٷخٽ9

كيػنخ ُىَْ رن أرِ ڃلڄي ٫ن ِّّي رن أرِ هْٜٴش ٫ن ٓڀڄش رن حٕٻ٩ٌ ٷخٽ ٻنض -
أٓخٳَ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڄخ ٍأّظو ٛڀَ ر٬ي حٿ٬َٜ ًٙ ر٬ي حٿٜزق ٷ٢ 

 ٷخٽ9
ٷخٽ كيػنخ ٫ټَڃش رن ٫ڄخٍ ٷخٽ كيػنخ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ رن أٓي - 

 اّخّ رن ٓڀڄش رن حٕٻ٩ٌ ٫ن أرْو ٷخٽ9
ٯًِنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىٌحُڅ ًٯ٤ٴخڅ ٳزْنڄخ نلن ٻٌٿٺ اً ؿخء -

ٍؿپ ٫ڀَ ؿڄپ أكڄَ ٳخنظ٩ِ ْٗجخ ڃن كٸذ حٿز٬َْ ٳٸْي رو حٿز٬َْ ػڂ ؿخء ّڄِ٘ كظَ ٷ٬ي 
ح ٧يَىڂ ٳْو ٷڀش ًأٻؼَىڂ ڃ٘خس ٳڀڄخ ن٨َ اٿَ حٿٸٌځ ڃ٬نخ ّظٰيٍ ٷخٽ ٳن٨َ ٳِ حٿٸٌځ ٳبً

هَؽ ٬ّيً ٷخٽ ٳؤطَ ر٬َْه ٳٸ٬ي ٫ڀْو ٷخٽ ٳوَؽ َّٻ٠و ًىٌ ٣ڀ٬ْش ٿڀټٴخٍ ٳؤطز٬و ٍؿپ 
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ڃنخ ڃن أٓڀڂ ٫ڀَ نخٷش ٿو ًٍٷخء ٷخٽ اّخّ ٷخٽ أرِ ٳؤطز٬ظو أ٫يً ٫ڀَ ٍؿڀِ ٷخٽ ًٍأّ 
طٸيڃض كظَ ٻنض ٫ني ًٍٹ حٿنخٷش ٫ني ًٍٹ حٿـڄپ ٷخٽ ًٿلٸظو ٳټنض ٫ني ًٍٹ حٿنخٷش ً

حٿـڄپ ػڂ طٸيڃض كظَ أهٌص رو٤خځ حٿـڄپ ٳٸڀض ٿو أم ٳڀڄخ ًٟ٪ حٿـڄپ ٍٻزظو اٿَ 
حٍٕٝ حهظ٣َض ْٓٴِ ٳ٠َرض ٍأٓو ٳنيٍ ػڂ ؿجض رَحكڀظو أٷٌىىخ ٳخٓظٸزڀنِ ٌٍٓٽ 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٪ حٿنخّ ٷخٽ ڃن ٷظپ ىٌح حٿَؿپ ٷخٿٌح حرن حٕٻ٩ٌ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ 

 هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿو ٓڀزو أؿڄ٪ ٷخٽ9حهلل ٛڀَ ح
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ ٷخٽ كيػنخ ٫ټَڃش ٷخٽ كيػنخ اّخّ رن  - 

 ٓڀڄش رن حٕٻ٩ٌ ٫ن أرْو ٷخٽ9
ر٬غ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أرخ رټَ ٍِٟ حهلل ٫نو اٿَ ٳِحٍس ًهَؿض ڃ٬و -

اًح ٛڀْنخ حٿٜزق أڃَنخ ٳ٘ننخ حٿٰخٍس ٳٌٍىنخ  كظَ اًح ىنٌنخ ڃن حٿڄخء ٫َّ أرٌ رټَ كظَ
حٿڄخء ٳٸظپ أرٌ رټَ ڃن ٷظپ ًنلن ڃ٬و ٷخٽ ٓڀڄش ٳَأّض ٫نٸخ ڃن حٿنخّ ٳْيڂ حٿٌٍحٍُ 
ٳوْ٘ض أڅ ّٔزٸٌنِ اٿَ حٿـزپ ٳؤىٍٻظيڂ ٳَڃْض رٔيڂ رْنيڂ ًرْن حٿـزپ ٳڀڄخ ٍأًح حٿٔيڂ 

أكٔن حٿ٬َد ٳـجض حٌٓٷين ٷخڃٌح ٳبًح اڃَأس ڃن ٳِحٍس ٫ڀْيخ ٷ٘٪ ڃن أىځ ڃ٬يخ حرنش ڃن 
اٿَ أرِ رټَ ٳنٴڀنِ أرٌ رټَ حرنظيخ ٳڀڂ أٻ٘ٲ ٿيخ ػٌرخ كظَ ٷيڃض حٿڄيّنش ػڂ رخطض ٫نيُ 
ٳڀڂ أٻ٘ٲ ٿيخ ػٌرخ كظَ ٿٸْنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿٌٔٵ ٳٸخٽ ّخ ٓڀڄش 

اًح ٻخڅ  ىذ ٿِ حٿڄَأس ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٿٸي أ٫ـزظنِ ًڃخ ٻ٘ٴض ٿيخ ػٌرخ ٷخٽ ٳٔټض كظَ
حٿٰي ٿٸْنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿٌٔٵ ًٿڂ أٻ٘ٲ ٿيخ ػٌرخ ٳٸخٽ ّخ ٓڀڄش 
ىذ ٿِ حٿڄَأس هلل أرٌٹ ٷخٽ ٷڀض ىِ ٿٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٳز٬غ ريخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ أىپ ڃټش ٳٴيٍ ريخ أَٓحء ڃن حٿڄٔڀڄْن ٻخنٌح ٳِ أّيُ حٿڄَ٘ٻْن ٷخٽ9
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ٷخٽ كيػنخ ٫ټَڃش ٷخٽ كيػنِ اّخّ رن كيػنخ  - 

 ٓڀڄش ٷخٽ أهزَنِ أرِ ٷخٽ9
 رخٍُ ٫ڄِ ٌّځ هْزَ ڃَكذ حٿْيٌىُ ٳٸخٽ ڃَكذ9-

 ٷي ٫ڀڄض هْزَ أنِ ڃَكذ * ٗخٻِ حٿٔٚف ر٤پ ڃـَد
 اًح حٿلًَد أٷزڀض طڀيذ              

 ٳٸخٽ ٫ڄِ ٫خڃ9َ
 ٗخٻِ حٿٔٚف ر٤پ ڃٰخڃَ. ٷي ٫ڀڄض هْزَ انِ ٫خڃَ *

ٳخهظڀٴخ َٟرظْن ٳٌٷ٪ ْٓٲ ڃَكذ ٳِ طَّ ٫خڃَ ًًىذ ّٔٴپ ٿو ٳَؿ٪ حٿْٔٲ ٫ڀَ 
ٓخٷو ٷ٤٪ أٻلڀو ٳټخنض ٳْيخ نٴٔو ٷخٽ ٓڀڄش رن حٕٻ٩ٌ ٿٸْض نخٓخ ڃن ٛلخرش حٿنزِ ٛڀَ 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿٌح ر٤پ ٫ڄپ ٫خڃَ ٷظپ نٴٔو ٷخٽ ٓڀڄش ٳـجض اٿَ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل 

ًٓڀڂ أرټِ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ر٤پ ٫ڄپ ٫خڃَ ٷخٽ ڃن ٷخٽ ًحٹ ٷڀض نخّ ڃن  ٫ڀْو
أٛلخرٺ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻٌد ڃن ٷخٽ ًحٹ رپ ٿو أؿَه ڃَطْن أنو 
كْن هَؽ اٿَ هْزَ ؿ٬پ َّؿِ رؤٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٳْيڂ حٿنزِ 

 ٽٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّٔٵ حٿَٻخد ًىٌ ّٸٌ
 طخهلل ٿٌٙ حهلل ڃخ حىظيّنخ * ًٙ طٜيٷنخ ًٙ ٛڀْنخ

 اڅ حٿٌّن ٷي رٌٰح ٫ڀْنخ * اًح أٍحىًح ٳظنش أرْنخ
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 ًنلن ٫ن ٳ٠ڀٺ ڃخ حٓظٰنْنخ * ٳؼزض حٕٷيحځ اڅ ٙٷْنخ
 ًأنِٿن ٓټْنش ٫ڀْنخ             

رٺ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ىٌح ٷخٽ ٫خڃَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٯٴَ ٿٺ ٍ
ٷخٽ ًڃخ حٓظٰٴَ ٗنٔخڅ ٷ٢ ّوٜو اٙ حٓظ٘يي ٳڀڄخ ٓڄ٪ ًٿٺ ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٷخٽ ّخ 
ٌٍٓٽ حهلل ٿٌ ڃظ٬ظنخ ر٬خڃَ ٳٸيځ ٳخٓظ٘يي ٷخٽ ٓڀڄش ػڂ أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
أٍٓڀنِ اٿَ ٫ڀِ ٳٸخٽ ٤٫ْٕن حٿَحّش حٿٌْځ ٍؿٚ ّلذ حهلل ًٌٍٓٿو أً ّلزو حهلل ًٌٍٓٿو 

ىه أٍڃي ٳزٜٶ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٫ْنو ػڂ أ٤٫خه حٿَحّش ٷخٽ ٳـجض رو أٷٌ
 ٳوَؽ ڃَكذ ّو٤َ رْٔٴو ٳٸخٽ9

 ٷي ٫ڀڄض هْزَ انِ ڃَكذ * ٗخٻِ حٿٔٚف ر٤پ ڃـَد
 اًح حٿلًَد أٷزڀض طڀيذ                 

 ٳٸخٽ ٫ڀِ رن أرِ ٣خٿذ ٻَځ حهلل ًؿيو.
 ٿڄن٨َهأنخ حٿٌُ ٓڄظنِ أڃِ كْيٍه * ٻڀْغ ٯخرخص ٻَّو ح

 أًٳْيڂ رخٿٜخ٩ ٻْپ حٿٔنيٍس           
 ٳٴڀٶ ٍأّ ڃَكذ رخٿْٔٲ ًٻخڅ حٿٴظق ٫ڀَ ّيّو ٷخٽ9

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ٫ټَڃش رن ٫ڄخٍ ٷخٽ كيػنخ  - 
 اّخّ رن ٓڀڄش رن حٕٻ٩ٌ ٫ن أرْو ٷخٽ9

ڀْو ًٓڀڂ ٳوَؿنخ أنخ ًٍرخف ٯٚځ ٷيڃنخ حٿڄيّنش ُڃن حٿليّزْش ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫-
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٨يَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًهَؿض رٴَّ 
ٿ٤ڀلش رن ٫زْي حهلل ٻنض أٍّي أڅ أريّو ڃ٬و حٗرپ ٳڀڄخ ٻخڅ رٰڀْ ٯخٍ ٫زي حٿَكڄن رن 

أنخّ ٫ْْنش ٫ڀَ ارپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷظپ ٍح٫ْيخ ًهَؽ ٤َّىىخ ًىٌ ً
ڃ٬و ٳِ هْپ ٳٸڀض ّخ ٍرخف أٷ٬ي ٫ڀَ ىٌح حٿٴَّ ٳؤٿلٸو ر٤ڀلش ًأهزَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷي أٯَْ ٫ڀَ َٓكو ٷخٽ ًٷڄض ٫ڀَ طپ ًؿ٬ڀض ًؿيِ ڃن ٷزپ حٿڄيّنش 
ػڂ نخىّض ػٚع ڃَحص ّخ ٛزخكخه ػڂ حطز٬ض حٿٸٌځ ڃ٬ِ ْٓٴِ ًنزڀِ ٳـ٬ڀض أٍڃْيڂ ًأ٫ٸَ 

ٿ٘ـَ ٳبًح ٍؿ٪ اٿِ ٳخٍّ ؿڀٔض ٿو ٳِ أٛپ ٗـَس ػڂ ٍڃْض ٳٚ ريڂ ًًٿٺ كْن ّټؼَ ح
 ّٸزپ ٫ڀِ ٳخٍّ اٙ ٫ٸَص رو ٳـ٬ڀض أٍڃْيڂ ًأنخ أٷٌٽ

 أنخ حرن حٕٻ٩ٌ * ًحٿٌْځ ٌّځ حٿَٟ٪
ٳؤٿلٶ رَؿپ ڃنيڂ ٳؤٍڃْو ًىٌ ٫ڀَ ٍحكڀظو ٳْٸ٪ ٓيڄِ ٳِ حٿَؿپ كظَ حنظ٨ڄض ٻظٴو 

ًح ٻنض ٳِ حٿ٘ـَ أكَٷظيڂ رخٿنزپ ٳبًح ٳٸڀض هٌىخ ًأنخ حرن حٕٻ٩ٌ ًحٿٌْځ ٌّځ حٿَٟ٪ ٳب
ط٠خّٸض حٿؼنخّخ ٫ڀٌص حٿـزپ ٳَىّظيڂ رخٿلـخٍس ٳڄخ ُحٽ ًحٹ ٗؤنِ ًٗؤنيڂ حطز٬يڂ ٳخٍطـِ 
كظَ ڃخ هڀٶ حهلل ْٗجخ ڃن ٧يَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٙ هڀٴظو ًٍحء ٧يَُ 

ٍڃلخ ًأٻؼَ ڃن ػٚػْن ٳخٓظنٸٌطو ڃن أّيّيڂ ػڂ ٿڂ أُٽ أٍڃْيڂ كظَ أٿٸٌح أٻؼَ ڃن ػٚػْن 
رَىس ّٔظوٴٌڅ ڃنيخ ًٙ ّڀٸٌڅ ڃن ًٿٺ ْٗجخ اٙ ؿ٬ڀض ٫ڀْو كـخٍس ًؿڄ٬ض ٫ڀَ ٣َّٶ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ اًح حڃظي حٿ٠لَ أطخىڂ ٫ْْنش رن ريٍ حٿٴِحٍُ ڃيىح 

ٸْنخ ٿيڂ ًىڂ ٳِ ػنْش ْٟٸش ػڂ ٫ڀٌص حٿـزپ ٳؤنخ ٳٌٷيڂ ٳٸخٽ ٫ْْنش ڃخ ىٌح حٿٌُ أٍٍ ٷخٿٌح ٿ
ڃن ىٌح حٿزَف ڃخ ٳخٍٷنخ رٔلَ كظَ حٓڅ ًأهٌ ٻپ ِٗء ٳِ أّيّنخ ًؿ٬ڀو ًٍحء ٧يَه ٷخٽ 
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٫ْْنش ٿٌٙ أڅ ىٌح ٍَّ أڅ ًٍحءه ٣ڀزخ ٿٸي طَٻټڂ ٿْٸڂ اٿْو نٴَ ڃنټڂ ٳٸخځ اٿْو ڃنيڂ أٍر٪ 
ٳ٬ٜيًح ٳِ حٿـزپ ٳڀڄخ أٓڄ٬ظيڂ حٿٌٜص ٷڀض أط٬َٳٌنِ ٷخٿٌح ًڃن أنض ٷڀض أنخ حرن 

ٻَځ ًؿو ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ٤ّڀزنِ ڃنټڂ ٍؿپ ٳْيٍٻنِ ًٙ حٕٻ٩ٌ ًحٿٌُ 
أ٣ڀزو ٳْٴٌطنِ ٷخٽ ٍؿپ ڃنيڂ أڅ أ٧ن ٷخٽ ٳڄخ رَكض ڃٸ٬يُ ًٿٺ كظَ ن٨َص اٿَ 
ٳٌحٍّ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظوڀڀٌڅ حٿ٘ـَ ًاًح أًٿيڂ حٕهَځ حٕٓيُ ٫ًڀَ 

ًٓڀڂ ٫ًڀَ أػَ أرِ ٷظخىس حٿڄٸيحى حٿټنيُ أػَه أرٌ ٷظخىس ٳخٍّ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ٳٌٿَ حٿڄَ٘ٻٌڅ ڃيرَّن ًأنِٽ ڃن حٿـزپ ٳؤ٫َٝ ٿٖهَځ ٳؤهٌ ر٬نخڅ ٳَٓو ٳٸڀض ّخ 
أهَځ أثٌڅ حٿٸٌځ ٬ّنِ حكٌٍىڂ ٳبنِ ٙ آڃن أڅ ّٸ٬٤ٌٹ ٳخطجي كظَ ّڀلٶ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

ًط٬ڀڂ أڅ حٿـنش كٶ  حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٛلخرو ٷخٽ ّخ ٓڀڄش اڅ ٻنض طئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ
ًحٿنخٍ كٶ ٳٚ طلپ رْنِ ًرْن حٿ٘يخىس ٷخٽ ٳوڀْض ٫نخڅ ٳَٓو ٳْڀلٶ ر٬زي حٿَكڄن رن 
٫ْْنش ٤٬ًّٲ ٫ڀْو ٫زي حٿَكڄن ٳخهظڀٴخ ٬٣نظْن ٳ٬ٸَ حٕهَځ ر٬زي حٿَكڄن ٬٣ًنو ٫زي 
حٿَكڄن ٳٸظڀو ٳظلٌٽ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٳَّ حٕهَځ ٳْڀلٶ أرٌ ٷظخىس ر٬زي حٿَكڄن ٳخهظڀٴخ 

ظْن ٳ٬ٸَ رؤرِ ٷظخىس ًٷظڀو أرٌ ٷظخىس ًطلٌٽ أرٌ ٷظخىس ٫ڀَ ٳَّ حٕهَځ ػڂ أنِ ٬٣ن
هَؿض أ٫يً ٳِ أػَ حٿٸٌځ كظَ ڃخ أٍٍ ڃن ٯزخٍ ٛلخرش حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ْٗجخ ٬ًٌَّٟڅ ٷزپ ٯْزٌرش حٿ٘ڄْ اٿَ ٬ٗذ ٳْو ڃخء ّٸخٽ ٿو ًً ٷَى ٳؤٍحىًح أڅ َّ٘رٌح 

ح ٫نو ًحٗظيًح ٳِ حٿؼنْش ػنْش ًُ رجَ ًٯَرض ڃنو ٳؤرًَٜنِ أ٫يً ًٍحءىڂ ٳ٤٬ٴٌ
حٿ٘ڄْ ٳؤٿلٶ ٍؿپ ٳؤٍڃْو ٳٸڀض هٌىخ ًأنخ حرن حٕٻ٩ٌ ًحٿٌْځ ٌّځ حٿَٟ٪ ٷخٽ ٳٸخٽ ّخ 
ػټپ أځ أٻ٩ٌ رټَس ٷڀض ن٬ڂ أُ ٫يً نٴٔو ًٻخڅ حٿٌُ ٍڃْظو رټَس ٳؤطز٬ظو ٓيڄخ آهَ ٳ٬ڀٶ 

ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ رو ٓيڄخڅ ًّوڀٴٌڅ ٳَْٓن ٳـجض ريڄخ أٌٓٷيڄخ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛ
٫ڀَ حٿڄخء حٿٌُ ؿڀْظيڂ ٫نو ًً ٷَى ٳبًح رنزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ هڄٔڄخثش ًاًح 
رٚٽ ٷي نلَ ؿًٍِح ڃڄخ هڀٴض ٳيٌ ٌُّ٘ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٻزيىخ 
ًٓنخڃيخ ٳؤطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل هڀنِ ٳؤنظوذ ڃن 
أٛلخرٺ ڃخثش ٳآهٌ ٫ڀَ حٿټٴخٍ ٫ٌ٘س ٳٚ ّزٸَ ڃنيڂ ڃوزَ اٙ ٷظڀظو ٷخٽ أٻنض ٳخ٫ٚ ًٿٺ 
ّخ ٓڀڄش ٷخٽ ن٬ڂ ًحٿٌُ أٻَڃٺ ٳ٠لٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ ٍأّض نٌحؿٌه 
ٳِ ٌٟء حٿنخٍ ػڂ ٷخٽ أنيڂ ّٸًَڅ حٓڅ رؤٍٝ ٯ٤ٴخڅ ٳـخء ٍؿپ ڃن ٯ٤ٴخڅ ٳٸخٽ ڃًَح 

ٿيڂ ؿًٍِح ٷخٽ ٳڀڄخ أهًٌح ّټ٤ٌ٘څ ؿڀيىخ ٍأًح ٯزَس ٳظَٻٌىخ  ٫ڀَ ٳٚڅ حٿ٤ٰٴخنِ ٳنلَ
ًهَؿٌح ىَحرخ ٳڀڄخ أٛزلنخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَْ ٳَٓخننخ حٿٌْځ أرٌ 
ٷظخىس ًهَْ ٍؿخٿظنخ ٓڀڄش ٳؤ٤٫خنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓيڂ حٿَحؿپ ًحٿٴخٍّ 

ن اٿَ حٿڄيّنش ٳڀڄخ ٻخڅ رْننخ ًرْنيخ ٷَّزخ ڃن ؿڄ٬ْخ ػڂ أٍىٳنِ ًٍحءه ٫ڀَ حٿ٠٬زخء ٍحؿ٬ْ
ٟلٌس ًٳِ حٿٸٌځ ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٻخڅ ٙ ّٔزٶ ؿ٬پ ّنخىُ ىپ ڃن ڃٔخرٶ أٙ ٍؿپ 
ّٔخرٶ اٿَ حٿڄيّنش ٳؤ٫خى ًٿٺ ڃَحٍح ًأنخ ًٍحء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃَىٳِ 

َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٷڀض ٿو أڃخ طټَځ ٻَّڄخ ًٙ طيخد َّٗٴخ ٷخٽ ٙ اٙ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ
ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل رؤرِ أنض ًأڃِ هڀنِ ٳٖٓخرٶ حٿَؿپ ٷخٽ اڅ ٗجض ٷڀض حًىذ اٿْٺ 
ٳ٨ٴَ ٫ن ٍحكڀظو ًػنْض ٍؿڀِ ٳ٨ٴَص ٫ن حٿنخٷش ػڂ أنِ ٍر٤ض ٫ڀْيخ َٗٳخ أً َٗٳْن 
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٬ّنِ حٓظزٸْض نٴِٔ ػڂ أنِ ٫يًص كظَ أٿلٸو ٳؤٛٺ رْن ٻظٴْو رْيُ ٷڀض ٓزٸظٺ ًحهلل أً 
 ٌىخ ٷخٽ ٳ٠لٺ ًٷخٽ أڅ أ٧ن كظَ ٷيڃنخ حٿڄيّنش.ٻڀڄش نل

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ٷخٽ كيػنخ أٌّد رن ٫ظزش أرٌ ّلَْ ٷخِٟ  - 
 حٿْڄخڃش ٷخٽ كيػنخ اّخّ رن ٓڀڄش رن حٕٻ٩ٌ ٫ن أرْو ٷخٽ9

ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اًح ك٠َص حٿٜٚس ًحٿ٬٘خء ٳخريإًح رخٿ٬٘خء -
 خٽ9ٷ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ٷخٽ كيػنخ أٌّد رن ٫ظزش ٷخٽ كيػنخ اّخّ  - 

 رن ٓڀڄش ٫ن أرْو ٷخٽ9
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٓپ ٫ڀْنخ حٿْٔٲ ٳڀْْ ڃنخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن ڃ٬ٔيس ٫ن ِّّي ٫ن ٓڀڄش أنو ٻخڅ ّظلٍَ  - 

لٲ ًًٻَ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظلٍَ ًٿٺ حٿڄټخڅ ًٻخڅ رْن ڃٌٟ٪ حٿڄٜ
 حٿڄنزَ ًحٿٸزڀش ڃڄَ ٗخس ٷخٽ9

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن ڃ٬ٔيس ٫ن ِّّي رن ٓڀڄش ٷخٽ9 - 
ٯًِص ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓز٪ ٯًِحص ٳٌٻَ حٿليّزْش ًٌّځ كنْن ًٌّځ -

 ٷخٽ ِّّي ًنْٔض رٸْظين ٷخٽ9حٿٸَى ًٌّځ هْزَ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن ڃ٬ٔيس ٫ن ِّّي ٬ّنِ حرن أرِ ٫زْي ٫ن ٓڀڄش  - 

 ٷخٽ9
ؿخءنِ ٫ڄِ ٫خڃَ ٳٸخٽ أ٤٫نِ ٓٚكٺ ٷخٽ ٳؤ٤٫ْظو ٷخٽ ٳـجض اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل -

٫ڄِ ٫خڃَ ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أرٰنِ ٓٚكٺ ٷخٽ أّن ٓٚكٺ ٷخٽ ٷڀض أ٤٫ْظو 
ٷخٽ ڃخ أؿي ٗزيٺ اٙ حٿٌُ ٷخٽ ىذ ٿِ أهخ أكذ اٿِ ڃن نٴِٔ ٷخٽ ٳؤ٤٫خنِ ٷٌٓو 

 ًڃـخنش ًػٚػش أٓيڂ ڃن ٻنخنظو ٷخٽ9
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن ڃ٬ٔيس ٫ن ِّّي ٫ن ٓڀڄش أنو حٓظؤًڅ حٿنزِ  - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿزيً ٳؤًڅ ٿو ٷخٽ9
يػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش حٿوِح٫ِ ٷخٽ أنزؤنخ ٬ّڀَ رن حٿلَع ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل ك - 

 أنزؤنخ اّخّ رن ٓڀڄش رن حٕٻ٩ٌ ًأرٌ أكڄي حٿِرَُْ ٷخٽ9
كيػنخ ٬ّڀَ ٷخٽ كيػنِ اّخّ رن ٓڀڄش ٫ن أرْو ٷخٽ ٻنخ نٜڀِ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿـڄ٬ش ػڂ نَؿ٪ ًڃخ ٿڀل٤ْخڅ ٳِء ّٔظ٨پ رو.
آلٶ ٷخٽ كيػنخ كيّغ حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ ًٌّنْ ًىٌح كيػنخ ٫زي  - 

 ٤٫خٱ رن هخٿي حٿڄوًِڃِ ٷخٽ كيػنِ ڃٌَٓ رن ارَحىْڂ ٷخٽ كيػنخ ٌّنْ رن ٍر٬ْش ٷخٽ9
ٓڄ٬ض ٓڀڄش رن حٕٻ٩ٌ ًٻخڅ اًح نِٽ ّنِٽ ٫ڀَ أرِ ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أنِ أٻٌڅ -

 ٷخٽ ٍُه ًٿٌ ٿڂ طـي اٙ ٌٗٻش ٷخٽ9 ٳِ حٿْٜي ًٿْْ ٫ڀِ اٙ ٷڄْٚ أٳؤٛڀِ ٳْو
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنخ ٫ڄَ رن ٍحٗي حٿْڄخڃِ ٷخٽ9 - 
كيػنخ اّخّ رن ٓڀڄش رن حٕٻ٩ٌ حٕٓڀڄِ ٫ن أرْو ٷخٽ ڃخ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

ٷخٽ ٓڀڄش ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔظٴظق ى٫خء اٙ حٓظٴظلو رٔزلخڅ ٍرِ ح٫ٕڀَ حٿ٬ڀِ حٿٌىخد ً
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رخ٬ّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْڄن رخ٬ّو طلض حٿ٘ـَس ػڂ ڃٍَص رو ر٬ي ًٿٺ 
 ًڃ٬و ٷٌځ ٳٸخٽ رخّ٪ ّخ ٓڀڄش ٳٸڀض ٷي ٳ٬ڀض ٷخٽ ًأ٠ّخ ٳزخ٬ّظو حٿؼخنْش ٷخٽ9

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃټِ رن ارَحىْڂ ٷخٽ كيػنخ ِّّي رن أرِ ٫زْي ٫ن ٓڀڄش  - 
 رن حٕٻ٩ٌ ٷخٽ9

رخ٬ّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ٫يٿض اٿَ ٧پ ٗـَس ٳڀڄخ هٲ حٿنخّ ٫ن -
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ّخ حرن حٕٻ٩ٌ أٙ طزخّ٪ ٷڀض ٷي رخ٬ّض ّخ ٌٍٓٽ حهلل 
ٷخٽ ًأ٠ّخ ٷخٽ ٳزخ٬ّظو حٿؼخنْش ٷخٽ ِّّي ٳٸڀض ّخ أرخ ڃٔڀڂ ٫ڀَ أُ ِٗء طزخ٬ٌّڅ ٌّڃجٌ ٷخٽ 

 ٫ڀَ حٿڄٌص ٷخٽ9
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃټِ كيػنخ ِّّي رن أرِ ٫زْي ٫ن ٓڀڄش رن حٕٻ٩ٌ  - 

 ٷخٽ9
 ٻنخ نٜڀِ حٿڄَٰد ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح طٌحٍص رخٿلـخد ٷخٽ9-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ حٿ٤٬خٱ ٷخٽ كيػنِ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ  - 

ٍُّن أنو نِٽ حٿَرٌس ىٌ ًأٛلخرو َّّيًڅ حٿلؾ ٷْپ ٿيڂ ىينخ  أرِ ًٷخٽ ٯَْ ٌّنْ رن
ٓڀڄش رن حٕٻ٩ٌ ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤطْنخه ٳٔڀڄنخ ٫ڀْو ػڂ ٓؤٿنخه 
ٳٸخٽ رخ٬ّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْيُ ىٌه ًأهَؽ ٿنخ ٻٴو ٻٴخ ٟوڄش ٷخٽ 

 ٳٸڄنخ اٿْو ٳٸزڀنخ ٻٴْو ؿڄ٬ْخ ٷخٽ9
 زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي رن ُّخى ٷخٽ9كيػنخ ٫ - 
كيػنخ أرٌ ٫ڄْْ ٫ن اّخّ رن ٓڀڄش رن حٕٻ٩ٌ ٫ن أرْو ٷخٽ ٍهٚ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ڃظ٬ش حٿنٔخء ٫خځ ٣ًخّ ػٚػش أّخځ ػڂ نيَ ٫نيخ ٷخٽ9
څ ٷخٽ كيػنخ حٿڄٴ٠پ ٬ّنِ حرن ٳ٠خٿش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٯْٚ - 

 ٷخٽ9
كيػنِ ّلَْ رن أٌّد ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن كَڃڀش ٫ن ٬ْٓي رن اّخّ رن ٓڀڄش رن -

حٕٻ٩ٌ أڅ أرخه كيػو أڅ ٓڀڄش ٷيځ حٿڄيّنش ٳڀٸْو رَّيس رن حٿلْٜذ ٳٸخٽ حٍطيىص ٫ن 
ڂ انِ ىـَطٺ ّخ ٓڀڄش ٳٸخٽ ڃ٬خً حهلل انِ ٳِ اًڅ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ حريًح ّخ أٓڀڂ ٳظنٔڄٌح حٿَّخف ًحٓټنٌح 
حٿ٬٘خد ٳٸخٿٌح انخ نوخٱ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أڅ ٠َّنخ ًٿٺ ٳِ ىـَطنخ ٷخٽ أنظڂ ڃيخؿًَڅ كْغ 

 ٻنظڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ّلَْ رن ٯْٚڅ ٷخٽ كيػنخ حٿڄٴ٠پ رن ٳ٠خٿش ٷخٽ  - 

ّلَْ رن أٌّد ٫ن رټَ رن ٫زي حهلل ٫ن ِّّي ڃٌٿَ ٓڀڄش رن حٕٻ٩ٌ ٫ن ٓڀڄش رن كيػنِ 
 حٕٻ٩ٌ ٷخٽ9

أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ أنظڂ أىپ ريًنخ ًنلن أىپ -
 ك٠َٻڂ.

 ػعٛص ِٓ تٕٟ ١ّٔش سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٙا لاي ؼذ٠س 
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ؽ ٷخٽ أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ٬ْٓي حٿـََُّ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخ - 
حٿٔڀْپ ٫ن ٫ـٌُ ڃن رنِ نڄَْ أنيخ ٍڃٸض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّٜڀِ 

 رخٕر٤ق طـخه حٿزْض ٷزپ حٿيـَس ٷخٽ ٳٔڄ٬ظو ّٸٌٽ9
 حٿڀيڂ حٯٴَ ٿِ ًنزِ ه٤جِ ًؿيڀِ.-

 ػعٛص ِٓ األٔصاس سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٙا. لاي ؼذ٠س 
هلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ ٫ڄَ رن ٳًَم ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ٜذ كيػنخ ٫زي ح - 

 أىٍٻض حٕنٜخٍ ٷخٽ9
أىٍٻض ٫ـٌُح ٿنخ ٻخنض ٳْڄن رخ٬ّن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض أطْنخه ٌّڃخ ٳؤهٌ -

٫ڀْنخ أڅ ٙ ننلن ٷخٿض حٿ٬ـٌُ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ نخٓخ ٷي ٻخنٌح أ٬ٓيًنِ ٫ڀَ ڃْٜزش 
ظيڂ ڃْٜزش ًأنخ أٍّي أڅ أ٬ٓيىڂ ػڂ أنيخ أطظو ٳزخ٬ّظو ًٷخٿض ىٌ أٛخرظنِ ًأنيڂ أٛخر

 حٿڄ٬ًَٱ حٿٌُ ٷخٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ًٙ ٬ّْٜنٺ ٳِ ڃ٬ًَٱ.
 اٌغائة تٓ خالد أتٟ عٍٙح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ لاي ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ رټَ رن حٿلَع  - 
 ٿٔخثذ رن هٚى ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ٫9ن هٚى رن ح

أطخنِ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳٸخٽ ڃَ أٛلخرٺ ٳڀَْٳ٬ٌح أٌٛحطيڂ رخٗىٚٽ ًٷخٽ ٓٴْخڅ ڃَس -
أطخنِ ؿزَّپ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤڃَنِ أڅ آڃَ أٛلخرِ أڅ َّٳ٬ٌح أٌٛحطيڂ رخٗىٚٽ 

ِّّي رن هْٜٴش ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زي  ٷخٽ أنْ رن ٫ْخٝ حٿڀْؼِ أرٌ ٟڄَس ٷخٽ كيػنِ
حٿَكڄن حرن أرِ ٬ٜ٬ٛش ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن حٿٔخثذ رن هٚى أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن أهخٱ أىپ حٿڄيّنش ٧ڀڄخ أهخٳو حهلل ٫ًڀْو ٿ٬نش حهلل ًحٿڄٚثټش ًحٿنخّ 

 أؿڄ٬ْن ٙ ّٸزپ حهلل ڃنو ٌّځ حٿٸْخڃش َٛٳخ ًٙ ٫يٙ ٷخٽ9
خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ أٓخڃش رن ُّي ٫ن حٿڄ٤ڀذ رن ٫زي حهلل كيػن - 

 رن كن٤ذ ٫ن هٚى رن حٿٔخثذ ٫ن أرْو ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٩ٍُ ٫ٍُخ ٳؤٻپ ڃنو حٿ٤َْ أً حٿ٬خٳْش ٻخڅ ٿو -

 رو ٛيٷش ٷخٽ9
كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٫ن ّلَْ رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ - 

٬ْٓي ٫ن ڃٔڀڂ رن أرِ ڃَّڂ ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن حٿٔخثذ رن هٚى أڅ ٌٍٓٽ حهلل 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ڃن أهخٱ أىپ حٿڄيّنش أهخٳو حهلل ٫ِ ًؿپ ٫ًڀْو ٿ٬نش حهلل ًحٿڄٚثټش ًحٿنخّ أؿڄ٬ْن ٙ -
 ّٸزپ حهلل ڃنو ٌّځ حٿٸْخڃش َٛٳخ ًٙ ٫يٙ ٷخٽ9

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٯْٚڅ ٷخٽ كيػنخ ٍٗيّن ٷخٽ كيػنِ ِّّي رن  - 
٫زي حهلل ٬ّنِ حرن أرِ حٿيخى ٫ن أرِ رټَ رن حٿڄنټيٍ ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن حٿٔخثذ رن 

 هٚى ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9
 ٿو ريخ كٔنش أً ك٢ ٫نو ڃخ ڃن ِٗء ّْٜذ حٿڄئڃن كظَ حٿٌ٘ٻش طْٜزو اٙ ٻظذ حهلل-

 ريخ ه٤ْجش ٷخٽ9
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ ٷخٽ9 - 
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كيػنخ ٫زي حهلل رن ًىذ ٫ن ٫ڄًَ رن حٿلَع ٫ن رټَ رن ٌٓحىس حٿـٌحڃِ ٫ن ٛخٿق رن -
هٌْحڅ ٫ن أرِ ٓيڀش حٿٔخثذ رن هٚى أڅ ٍؿٚ أځ ٷٌڃخ ٳزٔٶ ٳِ حٿٸزڀش ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

و ًٓڀڂ ّن٨َ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن ٳَ٭ ٙ ّٜڀِ ٿټڂ ٳؤٍحى حهلل ٫ڀْ
ر٬ي ًٿٺ أڅ ّٜڀِ ٿيڂ ٳڄن٬ٌه ًأهزًَه رٸٌٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ًٿٺ 

 ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ن٬ڂ ًكٔزض أنو ٷخٽ آًّض حهلل ٫ِ ًؿپ ٷخٽ9
نخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

 ٫ن ڃٔڀڂ رن أرِ ڃَّڂ ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن حٿٔخثذ رن هٚى ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أهخٱ حٿڄيّنش أهخٳو حهلل ٫ِ ًؿپ ٫ًڀْو ٿ٬نش حهلل -

 ًحٿڄٚثټش ًحٿنخّ أؿڄ٬ْن ٙ ّٸزپ حهلل ڃنو َٛٳخ ًٙ ٫يٙ ٷخٽ9
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن كزخڅ رن  - 

 ًحٓ٪ ٫ن هٚى رن حٿٔخثذ حٕنٜخ9ٍُ
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ى٫خ ؿ٬پ رخ٣ن ٻٴْو اٿَ ًؿيو ٷخٽ9-
ًحٓ٪ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن كزخڅ رن  - 

 ٫ن هٚى رن حٿٔخثذ حٕنٜخ9ٍُ
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ٓؤٽ ؿ٬پ رخ٣ن ٻٴْو اٿْو ًاًح حٓظ٬خً ؿ٬پ -

 ٧خىَىڄخ اٿْو ٷخٽ9
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى حٿيخٗڄِ ٷخٽ9 - 
حٕنٜخٍُ أنزؤنخ آڄخ٫ْپ رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ أهزَنِ ِّّي ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٬ٜ٬ٛش -

أڅ ٤٫خء رن ّٔخٍ أهزَه أڅ حٿٔخثذ رن هٚى أهخ رنِ حٿلَع رن حٿوٍِؽ أهزَه أڅ 
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن أهخٱ أىپ حٿڄيّنش ٧خٿڄخ أهخٳو حهلل ًٻخنض ٫ڀْو ٿ٬نش 

 حهلل ًحٿڄٚثټش ًحٿنخّ أؿڄ٬ْن ٙ ّٸزپ ڃنو ٫يٽ ًٙ َٛٱ ٷخٽ9
 ٫ٴخڅ ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 
كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ٿزْي ٫ن حٿڄ٤ڀذ رن -

٫زي حهلل رن كن٤ذ ٫ن حٿٔخثذ رن هٚى أڅ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ٷخٽ ٻن ٫ـخؿخ ػـخؿخ ًحٿ٬ؾ حٿظڀزْش ًحٿؼؾ نلَ حٿزيڅ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن 

ڃخٿٺ ًكيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ ڃخٿٺ ٬ّنِ حرن أنْ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ رټَ رن  رن ڃييُ
ڃلڄي رن ٫ڄًَ رن كِځ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن أرِ رټَ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿلَع رن 
ى٘خځ ٫ن هٚى رن حٿٔخثذ حٕنٜخٍُ ٫ن أرْو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ 

خرِ أً ڃن ڃ٬ِ أڅ َّٳ٬ٌح أٌٛحطيڂ رخٿظڀزْش أطخنِ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳٸخٽ أڅ آڃَ أٛل
 أً رخٗىٚٽ َّّي أكيىڄخ ٷخٽ9

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ًًٍف ٷخٽ كيػنخ  - 
 حرن ؿَّؾ ٷخٽ9

ٻظذ اٿِ ٫زي حهلل رن أرِ رټَ رن ڃلڄي رن ٫ڄًَ رن كِځ ّٸٌٽ كيػنِ ٫زي حٿڄڀٺ رن -
ع أنو كيػو هٚى رن حٿٔخثذ رن ٌّٓي حٕنٜخٍُ ٫ن أرْو حٿٔخثذ رن أرِ رټَ رن حٿلَ

هٚى أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ أطخنِ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳٸخٽ اڅ حهلل 
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ّؤڃَٹ أڅ طؤڃَ أٛلخرٺ أڅ َّٳ٬ٌح أٌٛحطيڂ رخٿظڀزْش ًحٗىٚٽ ًٷخٽ ًٍف رخٿظڀزْش أً 
 خ أً ٫زي حهلل أً هٚى ٳِ حٗىٚٽ أً حٿظڀزْش.رخٗىٚٽ ٷخٽ ًٙ أىٍُ أّنخ ًىپ أن

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ رټَ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن أرِ  - 
رټَ رن حٿلَع ٫ن هٚى رن حٿٔخثذ رن هٚى ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٷخٽ9
 أٌٛحطيڂ رخٗىٚٽ. أطخنِ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ًٷخٽ ڃَ أٛلخرٺ ٳڀَْٳ٬ٌح-

 خفاف تٓ ئ٠ّاء تٓ سؼعح اٌغفاسٞ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ لاي ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ ٷخٽ أنزؤنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ٫ڄَحڅ  - 

 رن أرِ أنْ ٫ن كن٨ڀش حرن ٫ڀِ حٕٓڀڄِ ٫ن هٴخٱ حرن اّڄخء رن ٍك٠ش حٿٰٴخٍُ ٷخٽ9
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٜزق ًنلن ڃ٬و ٳڀڄخ ٍٳ٪ ٍأٓو ڃن حٿَٻ٬ش  ٛڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ-

حٓهَس ٷخٽ ٿ٬ن حهلل ٿلْخنخ ٫ًٍٚ ًًٻٌحنخ ٫ًْٜش ٫ْٜض حهلل ًٌٍٓٿو أٓڀڂ ٓخٿڄيخ حهلل 
ًٯٴخٍ ٯٴَ حهلل ٿيخ ػڂ ًٷ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓخؿيح ٳڀڄخ حنَٜٱ ٷَأ ٫ڀَ 

 و ًٿټن حهلل ٫ِ ًؿپ ٷخٿو ٷخٽ9حٿنخّ ٳٸخٽ ّخ أّيخ حٿنخّ انِ ٿٔض أنخ ٷڀظ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ ٷخٽ9 - 
أنزؤنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن هخٿي رن ٫زي حهلل رن كَڃڀش ٫ن حٿلَع رن هٴخٱ ٫ن أرْو -

هٴخٱ رن اّڄخء رن ٍك٠ش حٿٰٴخٍُ ٷخٽ ٍٻ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿٜٚس 
ٯٴَ حهلل ٿيخ ًأٓڀڂ ٓخٿڄيخ حهلل ٫ًْٜش ٫ٜض حهلل ًٌٍٓٿو حٿڀيڂ ػڂ ٍٳ٪ ٍأٓو ٳٸخٽ ٯٴخٍ 

حٿ٬ن رنِ ٿلْخڅ حٿڀيڂ حٿ٬ن ٫ٍٚ ًًٻٌحنخ ػڂ ٻزَ ًًٷ٪ ٓخؿيح ٷخٽ هٴخٱ ٳـ٬ڀض ٿ٬نش 
 حٿټٴَس ڃن أؿپ ًٿٺ ٷخٽ9

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد رن ارَحىْڂ ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ9 - 
ٕ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳوٌه حٿٍَْٔ ٳِ ٢ًٓ حٿٜٚس ًٳِ كيػنِ ٫ن حٳظَح-

آهَىخ ًٷ٬ٌىه ٫ڀَ ًٍٻو حٿٍَْٔ ٬ًًٟو ّيه حٿٍَْٔ ٫ڀَ ٳوٌه حٿٍَْٔ ًنٜزو ٷيڃو 
حٿْڄنَ ٬ًًٟو ّيه حٿْڄنَ ٫ڀَ ٳوٌه حٿْڄنَ ًنٜزو أٛز٬و حٿٔزخرش ٌّكي ريخ ٍرو ٫ِ 

ػٸش ٫ن أرِ حٿٸخٓڂ ڃٸٔڂ ڃٌٿَ ًؿپ ٫ڄَحڅ رن أرِ أنْ أهٌ رنِ ٫خڃَ رن ٿئُ ًٻخڅ 
٫زي حهلل رن حٿلَع رن نٌٳپ ٷخٽ كيػنِ ٍؿپ ڃن أىپ حٿڄيّنش ٷخٽ ٛڀْض ٳِ ڃٔـي رنِ 
ٯٴخٍ ٳڀڄخ ؿڀٔض ٳِ ٛٚطِ حٳظَٗض ٳوٌُ حٿٍَْٔ ًنٜزض حٿٔزخرش ٷخٽ ٳَآنِ هٴخٱ 
رن اّڄخء رن ٍك٠ش حٿٰٴخٍُ ًٻخنض ٿو ٛلزش ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ 

ًٿٺ ٷخٽ ٳڀڄخ حنَٜٳض ڃن ٛٚطِ ٷخٽ ٿِ أُ رنِ ٿڂ نٜزض اٛز٬ٺ ىټٌح ٷخٽ  أٛن٪
ًڃخ طنټَ ٍأّض حٿنخّ ّٜن٬ٌڅ ًٿٺ ٷخٽ ٳبنٺ أٛزض اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ٻخڅ اًح ٛڀَ ّٜن٪ ًٿٺ ٳټخڅ حٿڄَ٘ٻٌڅ ّٸٌٿٌڅ انڄخ ّٜن٪ ىٌح ڃلڄي ربٛز٬و ّٔلَىخ 

 ْو ًٓڀڂ ّٜن٪ ًٿٺ ٌّكي ريخ ٍرو ٫ِ ًؿپ.ًٻٌرٌح انڄخ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ
 ا١ٌٌٛذ تٓ ا١ٌٌٛذ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ لاي ؼذ٠س 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ9 - 
كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ڃلڄي رن ّلَْ رن كزخڅ ٫ن حٿٌٿْي رن حٿٌٿْي أنو ٷخٽ -

٠ـ٬ٺ ٳٸپ أ٫ًٌ رټڀڄخص حهلل حٿظخڃش ڃن ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ أؿي ًك٘ش ٷخٽ اًح أهٌص ڃ
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ٯ٠زو ٫ًٸخرو ًَٗ ٫زخىه ًڃن ىڄِحص حٿْ٘خ٣ْن ًأڅ ّل٠ًَڅ ٳبنو ٙ ٠َّ ًرخٿلٍَ 
 أڅ ٙ ّٸَرٺ.

 ست١ؼح تٓ وؼة األعٍّٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ لاي ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ّلَْ  - 

 ٻؼَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٍر٬ْش حرن ٻ٬ذ حٕٓڀڄِ ٷخٽ9رن أرِ 
ٻنض أنزؤنخځ ٳِ كـَس حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳټنض أٓڄ٬و اًح ٷخځ ڃن حٿڀْپ ّٜڀِ -

 ّٸٌٽ حٿلڄي هلل ٍد حٿ٬خٿڄْن حٿيٌٍ ٷخٽ ػڂ ّٸٌٽ ٓزلخڅ حهلل حٿ٨٬ْڂ ًرلڄيه حٿيٌٍ ٷخٽ9
زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ ًٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن ّلَْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ - 

 أرِ ٻؼَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٷخٽ9
كيػنِ ٍر٬ْش رن ٻ٬ذ حٕٓڀڄِ ٷخٽ ٻنض أرْض ٫ني رخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

أ٤٫ْو ًٌٟءه ٳؤٓڄ٬و ر٬ي ىٌٍ ڃن حٿڀْپ ّٸٌٽ ٓڄ٪ حهلل ٿڄن كڄيه ًأٓڄ٬و ر٬ي ىٌٍ 
 ن ٷخٽ9ڃن حٿڀْپ ّٸٌٽ حٿلڄي هلل ٍد حٿ٬خٿڄْ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ حٿيٓظٌحثِ ٷخٽ9 - 
كيػنخ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش حرن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٍر٬ْش رن ٻ٬ذ حٕٓڀڄِ -

ٷخٽ ٻنض أرْض ٫ني رخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٤٫ْو ًٌٟءه ٳؤٓڄ٬و ر٬ي ىٌٍ 
 ٓڄ٪ حهلل ٿڄن كڄيه ًحٿيٌٍ ڃن حٿڀْپ ّٸٌٽ حٿلڄي هلل ٍد حٿ٬خٿڄْن ٷخٽ9ڃن حٿڀْپ ّٸٌٽ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ ٷخٽ كيػنخ حٿڄزخٍٹ ٬ّنِ  - 
 حرن ٳ٠خٿش ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫ڄَحڅ حٿـٌنِ ٫ن ٍر٬ْش حٕٓڀڄِ ٷخٽ9

٬ْش أٙ طًِؽ ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻنض أهيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٍر-
ڃخ أٍّي أڅ أطًِؽ ڃخ ٫نيُ ڃخ ّٸْڂ حٿڄَأس ًڃخ أكذ أڅ ّٰ٘ڀنِ ٫نٺ ِٗء ٳؤ٫َٝ ٫نِ 
ٳويڃظو ڃخ هيڃظو ػڂ ٷخٽ ٿِ حٿؼخنْش ّخ ٍر٬ْش أٙ طًِؽ ٳٸڀض ڃخ أٍّي أڅ أطًِؽ ڃخ ٫نيُ 

ٴِٔ ٳٸڀض ڃخ ّٸْڂ حٿڄَأس ًڃخ أكذ أڅ ّٰ٘ڀنِ ٫نٺ ِٗء ٳؤ٫َٝ ٫نِ ػڂ ٍؿ٬ض اٿَ ن
ًحهلل ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄخ ّٜڀلنِ ٳِ حٿينْخ ًحٓهَس أ٫ڀڂ ڃنِ ًحهلل ٿجن 
ٷخٽ طًِؽ ٕٷٌٿن ن٬ڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃَنِ رڄخ ٗجض ٷخٽ ٳٸخٽ ّخ ٍر٬ْش أٙ طًِؽ ٳٸڀض رڀَ 
ڃَنِ رڄخ ٗجض ٷخٽ حن٤ڀٶ اٿَ آٽ ٳٚڅ كِ ڃن حٕنٜخٍ ًٻخڅ ٳْيڂ طَحم ٫ن حٿنزِ 

٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸپ ٿيڂ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍٓڀنِ اٿْټڂ ّؤڃَٻڂ أڅ  ٛڀَ حهلل
طًِؿٌنِ ٳٚنش ٗڃَأس ڃنيڂ ٳٌىزض ٳٸڀض ٿيڂ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍٓڀنِ 
اٿْټڂ ّؤڃَٻڂ أڅ طًِؿٌنِ ٳٚنش ٳٸخٿٌح ڃَكزخ رٌَٓٽ حهلل ًرٌَٓٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

٪ ٌٍٓٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٙ رلخؿظو ٳًِؿٌنِ ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحهلل ٙ َّؿ
ًأٿ٤ٴٌنِ ًڃخ ٓؤٿٌنِ حٿزْنش ٳَؿ٬ض اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كِّنخ ٳٸخٽ ٿِ 
ڃخٿٺ ّخ ٍر٬ْش ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أطْض ٷٌڃخ ٻَحڃخ ٳًِؿٌنِ ًأٻَڃٌنِ ًأٿ٤ٴٌنِ ًڃخ 

ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ رَّيس حٕٓڀڄِ ٓؤٿٌنِ رْنش ًٿْْ ٫نيُ ٛيحٵ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛ
حؿڄ٬ٌح ٿو ًُڅ نٌحس ڃن ًىذ ٷخٽ ٳـڄ٬ٌح ٿِ ًُڅ نٌحس ڃن ًىذ ٳؤهٌص ڃخ ؿڄ٬ٌح ٿِ 
ٳؤطْض رو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ حًىذ ريٌح اٿْيڂ ٳٸپ ىٌح ٛيحٷيخ ٳؤطْظيڂ ٳٸڀض 

َ حهلل ٫ڀْو ىٌح ٛيحٷيخ ٳٌَٟه ًٷزڀٌه ًٷخٿٌح ٻؼَْ ٣ْذ ٷخٽ ػڂ ٍؿ٬ض اٿَ حٿنزِ ٛڀ
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ًٓڀڂ كِّنخ ٳٸخٽ ّخ ٍر٬ْش ڃخٿٺ كِّن ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ٍأّض ٷٌڃخ أٻَځ ڃنيڂ 
ٌٍٟح رڄخ آطْظيڂ ًأكٔنٌح ًٷخٿٌح ٻؼَْح ٣ْزخ ًٿْْ ٫نيُ ڃخ أًٿڂ ٷخٽ ّخ رَّيس حؿڄ٬ٌح ٿو 
ٗخس ٷخٽ ٳـڄ٬ٌح ٿِ ٻز٘خ ٨٫ْڄخ ٓڄْنخ ٳٸخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حًىذ اٿَ 

ش ٳٸپ ٿيخ ٳڀظز٬غ رخٿڄټظپ حٿٌُ ٳْو حٿ٬٤خځ ٷخٽ ٳؤطْظيخ ٳٸڀض ٿيخ ڃخ أڃَنِ رو ٌٍٓٽ ٫خث٘
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض ىٌح حٿڄټظپ ٳْو طٔ٪ آٛ٪ ٬َْٗ ٙ ًحهلل اڅ أٛزق ٿنخ ٬٣خځ 
ٯَْه هٌه ٳؤهٌطو ٳؤطْض رو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأهزَطو رڄخ ٷخٿض ٫خث٘ش ٳٸخٽ 

ٳٸپ ٿْٜزق ىٌح ٫نيٻڂ هزِح ٳٌىزض اٿْيڂ ًًىزض رخٿټزٖ ًڃ٬ِ أنخّ  حًىذ ريٌح اٿْيڂ
ڃن أٓڀڂ ٳٸخٽ ٿْٜزق ىٌح ٫نيٻڂ هزِح ًىٌح ٣زْوخ ٳٸخٿٌح أڃخ حٿوزِ ٳٔنټٴْټڄٌه ًأڃخ 
حٿټزٖ ٳخٻٴٌنخ أنظڂ ٳؤهٌنخ حٿټزٖ أنخ ًأنخّ ڃن أٓڀڂ ٳٌرلنخه ًٓڀونخه ٣ًزونخه ٳؤٛزق 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ٷخٽ اڅ ٌٍٓٽ حهلل  ٫نينخ هزِ ًٿلڂ ٳؤًٿڄض ًى٫ٌص ٌٍٓٽ حهلل
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٤٫خنِ ر٬ي ًٿٺ أٍٟخ ًأ٤٫خنِ أرٌ رټَ أٍٟخ ًؿخءص حٿينْخ 
ٳخهظڀٴنخ ٳِ ٫ٌٵ نوڀش ٳٸڀض أنخ ىِ ٳِ كيُ ًٷخٽ أرٌ رټَ ىِ ٳِ كيُ ٳټخڅ رْنِ ًرْن 

ڃؼڀيخ كظَ طټٌڅ  أرِ رټَ ٻٚځ ٳٸخٽ أرٌ رټَ ٻڀڄش ٻَىيخ ًنيځ ٳٸخٽ ٿِ ّخ ٍر٬ْش ٍى ٫ڀِ
ٷٜخٛخ ٷخٽ ٷڀض ٙ أٳ٬پ ٳٸخٽ أرٌ رټَ ٿظٸٌٿن أً ٕٓظ٬يّن ٫ڀْٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض ڃخ أنخ رٴخ٫پ ٷخٽ ًٍٳٞ حٍٕٝ ًحن٤ڀٶ أرٌ رټَ ٍِٟ حهلل ٫نو اٿَ 
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحن٤ڀٸض أطڀٌه ٳـخء نخّ ڃن أٓڀڂ ٳٸخٿٌح ٿِ ٍكڂ حهلل أرخ رټَ 

ُ ِٗء ّٔظ٬يُ ٫ڀْٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٷخٽ ٿٺ ڃخ ٷخٽ ٳٸڀض ٳِ أ
أطيًٍڅ ڃخ ىٌح ىٌح أرٌ رټَ حٿٜيّٶ ىٌح ػخنِ حػنْن ًىٌح ًً ْٗزش حٿڄٔڀڄْن اّخٻڂ ٙ ّڀظٴض 
ٳَْحٻڂ طنًَٜنِ ٫ڀْو ٳ٠ْٰذ ٳْؤطِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٠ْٰذ ٿ٠ٰزو 

يڀٺ ٍر٬ْش ٷخٿٌح ڃخ طؤڃَنخ ٷخٽ حٍؿ٬ٌح ٷخٽ ٳخن٤ڀٶ أرٌ ٳ٠ْٰذ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿ٠ٰزيڄخ ٳْ
رټَ ٍِٟ حهلل ٫نو اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳظز٬ظو ًكيُ كظَ أطَ حٿنزِ 

ٻڄخ ٻخڅ ٳَٳ٪ اٿِ ٍأٓو ٳٸخٽ ّخ ٍر٬ْش ڃخٿٺ ليّغ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳليػو حٿ
ىيخ ٳٸخٽ ٿِ ٷپ ٻڄخ ٷڀض ًٿڀٜيّٶ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻخڅ ٻٌح ٻخڅ ٻٌح ٷخٽ ٿِ ٻڀڄش ٻَ

كظَ ّټٌڅ ٷٜخٛخ ٳؤرْض ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أؿپ ٳٚ طَى ٫ڀْو ًٿټن 
ٷپ ٯٴَ حهلل ٿٺ ّخ أرخ رټَ ٳٸڀض ٯٴَ حهلل ٿٺ ّخ أرخ رټَ ٷخٽ حٿلٔن ٳٌٿَ أرٌ رټَ ٍِٟ حهلل 

 ٫نو ًىٌ ّزټِ ٷخٽ9
نخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن ڃلڄي رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ ٷخٽ كيػ - 

 آلٶ ٫ن ڃلڄي رن ٫ڄًَ رن ٤٫خء ٫ن ن٬ْڂ رن ڃـڄَ ٫ن ٍر٬ْش رن ٻ٬ذ ٷخٽ9
ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓڀنِ أ٤٫ٺ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أن٨َنِ أن٨َ ٳِ -

أڃَُ ٷخٽ ٳخن٨َ ٳِ أڃَٹ ٷخٽ ٳن٨َص ٳٸڀض اڅ أڃَ حٿينْخ ّنٸ٤٪ ٳٚ أٍٍ ْٗجخ هَْح ڃن 
ء آهٌه ٿنٴِٔ ٓهَطِ ٳيهڀض ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ڃخ كخؿظٺ ٳٸڀض ّخ ِٗ

ٌٍٓٽ حهلل حٗٴ٪ ٿِ اٿَ ٍرٺ ٫ِ ًؿپ ٳڀ٬ْظٸنِ ڃن حٿنخٍ ٳٸخٽ ڃن أڃَٹ ريٌح ٳٸڀض ٙ 
ًحهلل ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ أڃَنِ رو أكي ًٿټنِ ن٨َص ٳِ أڃَُ ٳَأّض أڅ حٿينْخ ُحثڀش ڃن 

 َطِ ٷخٽ ٳؤ٫نِ ٫ڀَ نٴٔٺ رټؼَس حٿٔـٌى ٷخٽ9أىڀيخ ٳؤكززض أڅ آهٌ ٓه
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ  - 
 ڃلڄي رن ٫ڄًَ رن ٤٫خء ٫ن ن٬ْڂ رن ڃـڄَ ٫ن ٍر٬ْش رن ٻ٬ذ ٷخٽ9

ٻنض أهيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٷٌځ ٿو ٳِ كٌحثـو نيخٍُ أؿڄ٪ كظَ -
ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٬٘خء حٓهَس ٳؤؿڀْ رزخرو اًح ىهپ رْظو أٷٌٽ ّٜڀِ ٌٍٓ

ٿ٬ڀيخ أڅ طليع ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كخؿش ٳڄخ أُحٽ أٓڄ٬و ّٸٌٽ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓزلخڅ حهلل ٓزلخڅ حهلل ٓزلخڅ حهلل ًرلڄيه كظَ أڃپ ٳؤٍؿ٪ أً طٰڀزنِ 

ٌڃخ ٿڄخ ٍَّ ڃن هٴظِ ٿو ًهيڃظِ اّخه ٓڀنِ ّخ ٍر٬ْش أ٤٫ٺ ٫ْنِ ٳؤٍٷي ٷخٽ ٳٸخٽ ٿِ ّ
ٷخٽ ٳٸڀض أن٨َ ٳِ أڃَُ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ػڂ أ٫ڀڄٺ ًٿٺ ٷخٽ ٳٴټَص ٳِ نٴِٔ ٳ٬َٳض أڅ 
حٿينْخ ڃنٸ٬٤ش ُحثڀش ًأڅ ٿِ ٳْيخ ٍُٷخ ْٓټٴْنِ ًّؤطْنِ ٷخٽ ٳٸڀض أٓؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

نِٽ حٿٌُ ىٌ رو ٷخٽ ٳـجض ٳٸخٽ ڃخ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓهَطِ ٳبنو ڃن حهلل ٫ِ ًؿپ رخٿڄ
ٳ٬ڀض ّخ ٍر٬ْش ٷخٽ ٳٸڀض ن٬ڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٓؤٿٺ أڅ ط٘ٴ٪ ٿِ اٿَ ٍرٺ ٳ٬ْظٸنِ ڃن حٿنخٍ 
ٷخٽ ٳٸخٽ ڃن أڃَٹ ريٌح ّخ ٍر٬ْش ٷخٽ ٳٸڀض ٙ ًحهلل حٿٌُ ر٬ؼٺ رخٿلٶ ڃخ أڃَنِ رو أكي 

ٳِ أڃَُ  ًٿټنٺ ٿڄخ ٷڀض ٓڀنِ أ٤٫ٺ ًٻنض ڃن حهلل رخٿڄنِٽ حٿٌُ أنض رو ن٨َص
٫ًَٳض أڅ حٿينْخ ڃنٸ٬٤ش ًُحثڀش ًأڅ ٿِ ٳْيخ ٍُٷخ ْٓؤطْنِ ٳٸڀض أٓؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓهَطِ ٷخٽ ٳٜڄض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٣ٌّٚ ػڂ ٷخٽ ٿِ انِ 

 ٳخ٫پ ٳؤ٫نِ ٫ڀَ نٴٔٺ رټؼَس حٿٔـٌى.
 أتٟ ػ١اػ اٌضسلٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ لاي ؼذ٠س 

٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ حٿؼٌٍُ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ڃـخىي كيػنخ  - 
 ٫ن أرِ ٫ْخٕ حٿٍِٷِ ٷخٽ9

ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ٔٴخڅ ٳخٓظٸزڀنخ حٿڄَ٘ٻٌڅ ٫ڀْيڂ هخٿي رن حٿٌٿْي -
 ًىڂ رْننخ ًرْن حٿٸزڀش ٳٜڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٨يَ ٳٸخٿٌح ٷي ٻخنٌح

٫ڀَ كخٽ ٿٌ أٛزنخ ٯَطيڂ ػڂ ٷخٿٌح طؤطِ حٓڅ ٫ڀْيڂ ٛٚس ىِ أكذ اٿْيڂ ڃن أرنخثيڂ 
ًأنٴٔيڂ ٷخٽ ٳنِٽ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ريٌه حّٓخص رْن حٿ٨يَ ًحٿ٬َٜ ٳبًح ٻنض ٳْيڂ 
ٳؤٷڄض ٿيڂ حٿٜٚس ٷخٽ ٳل٠َص ٳؤڃَىڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهًٌح حٿٔٚف 

ٽ ػڂ ٍٻ٪ ٳَٻ٬نخ ؿڄ٬ْخ ػڂ ٍٳ٪ ٳَٳ٬نخ ؿڄ٬ْخ ػڂ ٓـي حٿنزِ ٷخٽ ٳٜٴٴنخ هڀٴو ٛٴْن ٷخ
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿٜٲ حٿٌُ ّڀْو ًحٓهًَڅ ٷْخځ ّلٌَٓنيڂ ٳڀڄخ ٓـيًح ٷخڃٌح ؿڀْ 
حٓهًَڅ ٳٔـيًح ٳِ ڃټخنيڂ ػڂ طٸيځ ىئٙء اٙ ڃٜخٱ ىئٙء ًؿخء ىئٙء اٿَ ڃٜخٱ 

خ ػڂ ٓـي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ىئٙء ٷخٽ ػڂ ٍٻ٪ ٳَٻ٬ٌح ؿڄ٬ْخ ػڂ ٍٳ٪ ٳَٳ٬ٌح ؿڄ٬ْ
ًٓڀڂ ًحٿٜٲ حٿٌُ ّڀْو ًحٓهًَڅ ٷْخځ ّلٌَٓنيڂ ٳڀڄخ ؿڀْ ؿڀْ حٓهًَڅ ٳٔـيًح 
ٳٔڀڂ ٫ڀْيڂ ػڂ حنَٜٱ ٷخٽ ٳٜٚىخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃَطْن ڃَس ر٬ٔٴخڅ 

 ًڃَس رؤٍٝ رنِ ٓڀْڂ ٷخٽ9
نخ ٬ٗزش ٫ن ڃنٌٍٜ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػ - 

 ٓڄ٬ض ڃـخىيح ّليع ٫ن أرِ ٫ْخٕ حٿٍِٷِ ٷخٽ9
ٷخٽ ٬ٗزش ٻظذ رو اٿِ ًٷَأطو ٫ڀْو ًٓڄ٬ظو ڃنو ّليع رو ًٿټنِ كٴ٨ظو ڃن حٿټظخد أڅ -

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٳِ ڃٜخٱ حٿ٬يً ر٬ٔٴخڅ ٫ًڀَ حٿڄَ٘ٻْن هخٿي رن حٿٌٿْي 
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َ ػڂ ٷخٽ حٿڄَ٘ٻٌڅ اڅ ٿيڂ ٛٚس ر٬ي ىٌه ىِ ٳٜڀَ ريڂ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٨ي
أكذ اٿْيڂ ڃن أرنخثيڂ ًأڃٌحٿيڂ ٳٜڀَ ريڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٬َٜ ٳٜٴيڂ 
ٛٴْن هڀٴو ٷخٽ  ٳَٻ٪ ريڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿڄ٬ْخ ٳڀڄخ ٍٳ٬ٌح ٍإٓيڂ 

حٿڄئهَ ٿَٻ٫ٌيڂ ٓـي حٿٜٲ حٿٌُ ّڀْو ًٷخځ حٓهًَڅ ٳڀڄخ ٍٳ٬ٌح ٍإًٓيڂ ٓـي حٿٜٲ 
ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ػڂ طؤهَ حٿٜٲ حٿڄٸيځ ًطٸيځ حٿٜٲ حٿڄئهَ ٳٸخځ 
ٻپ ًحكي ڃنيڂ ٳِ ڃٸخځ ٛخكزو ػڂ ٍٻ٪ ريڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿڄ٬ْخ ٳڀڄخ 
ٍٳ٬ٌح ٍإًٓيڂ ڃن حٿَٻ٩ٌ ٓـي حٿٜٲ حٿٌُ ّڀْو ًٷخځ حٓهًَڅ ػڂ ٓڀڂ ٌٍٓٽ حهلل 

 و ًٓڀڂ ٫ڀْيڂ ٷخٽ9ٛڀَ حهلل ٫ڀْ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ڃـخىي ٫ن أرِ  - 

 ٫ْخٕ حٿٍِٷِ ٷخٽ9
ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚس حٿوٌٱ ًحٿڄَ٘ٻٌڅ رْنيڂ ًرْن حٿٸزڀش -

 ڃَطْن ڃَس رؤٍٝ رنِ ٓڀْڂ ًڃَس ر٬ٔٴخڅ ٷخٽ9
نخ كٔن رن ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٓيْپ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

 رن أرِ ٛخٿق ٫ن أرْو ٫ن أرِ ٫ْخٕ ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٷخٽ كْن أٛزق ٙ اٿو اٙ حهلل ًكيه ٙ َّٗٺ ٿو -

ٿو حٿڄڀٺ ًٿو حٿلڄي ًىٌ ٫ڀَ ٻپ ِٗء ٷيَّ ٻخڅ ٿو ٻ٬يٽ ٍٷزش ڃن ًٿي آڄخ٫ْپ ًٻظذ 
ص ًك٢ ٫نو ريخ ٫َ٘ ْٓآص ًٍٳ٬ض ٿو ريخ ٫َ٘ ىٍؿخص ًٻخڅ ٳِ ٿو ريخ ٫َ٘ كٔنخ

كَُ ڃن حٿ٤ْ٘خڅ كظَ ّڄِٔ ًاًح أڃَٔ ڃؼپ ًٿٺ كظَ ّٜزق ٷخٽ ٳَأٍ ٍؿپ ٌٍٓٽ 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْڄخ ٍَّ حٿنخثڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أرخ ٫ْخٕ ًَُّ ٫نٺ ٻٌح 

 ًٻٌح ٷخٽ ٛيٵ أرٌ ٫ْخٕ.
 ػٓ ظذٖ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ لاي  ػّشٚ تٓ اٌماسٞ ػٓ أت١ٗؼذ٠س 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ9 - 
كيػنخ ًىْذ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٫ؼڄخڅ رن هؼْڂ ٫ن ٫ڄًَ رن حٿٸخٍُ ٫ن أرْو ٫ن ؿيه -

٫ڄًَ رن حٿٸخٍُ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷيځ ٳوڀٲ ٬ٓيح ڃ٠َّخ كْغ هَؽ 
ڃ٬ظڄَح ىهپ ٫ڀْو ًىٌ ًؿ٪ ڃٰڀٌد ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ اٿَ كنْن ٳڀڄخ ٷيځ ڃن ؿ٬َحنش 

ٿِ ڃخٙ ًانِ أًٍع ٻٚٿش أٳؤًِٛ رڄخٿِ ٻڀو أً أطٜيٵ رو ٷخٽ ٙ ٷخٽ أٳؤًِٛ رؼڀؼْو 
ٷخٽ ٙ ٷخٽ أٳؤًِٛ ر٤َ٘ه ٷخٽ ٙ ٷخٽ أٳؤًٛپ رؼڀؼو ٷخٽ ن٬ڂ ًًحٹ ٻؼَْ ٷخٽ أُ ٌٍٓٽ 

ٍؿٌ أڅ َّٳ٬ٺ حهلل ٳْنټؤ رٺ أٷٌحڃخ حهلل أڃٌص رخٿيحٍ حٿظِ هَؿض ڃنيخ ڃيخؿَح ٷخٽ انِ ٕ
ًّنٴ٪ رٺ آهَّن ّخ ٫ڄًَ رن حٿٸخٍُ اڅ ڃخص ٬ٓيح ر٬يُ ٳيينخ ٳخىٳنو نلٌ ٣َّٶ حٿڄيّنش 

 ًأٗخٍ رْيه ىټٌح.
 ِٓ ؽٙذ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ لاي ؼذ٠س 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ9 - 
٬ِِّ رن ٫زي حهلل رن ٫ڄًَ حٿٸَِٗ ٷخٽ كيػنِ ڃن أنزؤنخ آَحثْپ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ٫زي حٿ-

ٗيي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأڃَ رَؿڂ ٍؿپ رْن ڃټش ًحٿڄيّنش ٳڀڄخ أٛخرظو حٿلـخٍس 
 ٳَ ٳزڀٮ ًٿٺ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳيٚ طَٻظڄٌه ٷخٽ9
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 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ9 - 
ٜن٬خنِ ٷخٽ كيػنِ ٫زي حهلل رن ًىذ ٫ن أرْو ٷخٽ كيػنِ ٳنؾ ٷخٽ أنزؤنخ ىحًى رن ٷْْ حٿ-

ٻنض أ٫ڄپ حٿيّنزخى ًأ٫خٿؾ ٳْو ٳٸيځ ٬ّڀَ رن أڃْش أڃَْح ٫ڀَ حٿْڄن ًؿخء ڃ٬و ٍؿخٽ ڃن 
أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳـخءنِ ٍؿپ ڃڄن ٷيځ ڃ٬و ًأنخ ٳِ حٿ٩ٍِ أَٛٱ 

ش ڃن حٿڄخء ًىٌ ّټَٔ ڃن ًٿٺ حٿڄخء ٳِ حٿ٩ٍِ ًڃ٬و ٳِ ٻڄو ؿٌُ ٳـڀْ ٫ڀَ ٓخٷْ
حٿـٌُ ًّؤٻپ ػڂ أٗخٍ اٿَ ٳنؾ ٳٸخٽ ّخ ٳخٍِٓ ىڀڂ ٷخٽ ٳينٌص ڃنو ٳٸخٽ حٿَؿپ ٿٴنؾ 
أط٠ڄن ٿِ ٯَّ ىٌح حٿـٌُ ٫ڀَ ىٌح حٿڄخء ٳٸخٽ ٿو ٳنؾ ڃخ ّنٴ٬نِ ًٿٺ ٳٸخٽ حٿَؿپ 
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ربًنِ ىخطْن ڃن نٜذ ٗـَس ٳٜزَ ٫ڀَ 

حٿٸْخځ ٫ڀْيخ كظَ طؼڄَ ٻخڅ ٿو ٳِ ٻپ ِٗء ّٜخد ڃن ػڄَطيخ ٛيٷش ٫ني حهلل كٴ٨يخ ً
٫ِ ًؿپ ٳٸخٽ ٳنؾ أنض ٓڄ٬ض ىٌح ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٳنؾ 

 ٳؤنخ أٟڄنيخ ٷخٽ ٳڄنيخ ؿٌُ حٿيّنزخى.
 سظً ػٓ ػّٗ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ لاي ؼذ٠س 

 زي حٿَُحٵ ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ - 
أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ ٫زْي حهلل رن أرِ ِّّي أڅ ٫زي حٿَكڄن رن ٣خٍٵ رن ٫ڀٸڄش -

أهزَه ٫ن ٫ڄو أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ؿخء ڃټخنخ ڃن ىحٍ ٬ّڀَ نٔزو ٫زْي 
 حهلل حٓظٸزپ حٿٸزڀش ٳي٫خ ًٷخٽ ًٍف ٫ن أرْو ًٷخٽ حرن رټَ ٫ن أرْو.

 ب إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ لاي سظً ِٓ أصؽاؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن كڄْي ح٫َٕؽ ٫ن ڃلڄي  - 

رن ارَحىْڂ حٿظْڄِ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ڃ٬خً ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ ٷخٽ9

خٽ ٿْنِٽ حٿڄيخؿًَڅ ه٤ذ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿنخّ رڄنَ ًنِٿيڂ ڃنخُٿيڂ ًٷ-
ىينخ ًأٗخٍ اٿَ ڃْڄنش حٿٸزڀش ًحٕنٜخٍ ىينخ ًأٗخٍ اٿَ ڃَْٔس حٿٸزڀش ػڂ ٿْنِٽ حٿنخّ 
كٌٿيڂ ٷخٽ ٫ًڀڄيڂ ڃنخٓټيڂ ٳٴظلض أٓڄخ٩ أىپ ڃنَ كظَ ٓڄ٬ٌه ٳِ ڃنخُٿيڂ ٷخٽ ٳٔڄ٬ظو 
ّٸٌٽ حٍڃٌح حٿـڄَس رڄؼپ كَٜ حٿوٌٱ ٷخٽ ٫زي حهلل ٓڄ٬ض ڃ٬ٜزخ حٿِرَُْ ّٸٌٽ ؿخء 

لش حٿٸخٙ اٿَ ڃخٿٺ رن أنْ ٳٸخٽ ّخ أرخ ٫زي حهلل اڅ ٷٌڃخ ٷي نيٌنِ أڅ أٷٚ ىٌح أرٌ ٣ڀ
ٛڀَ حهلل ٫ڀَ ارَحىْڂ انٺ كڄْي ڃـْي ٫ًڀَ ڃلڄي ٫ًڀَ أىپ رْظو ٫ًڀَ ليّغ حٿ

 أًُحؿو ٳٸخٽ ڃخٿٺ كيع رو ًٷٚ رو ًٷٌٿو.
  ػثذ اٌشؼّٓ تٓ ِؼار اٌر١ّٟ ٚواْ ِٓ أصؽاب إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ لايؼذ٠س 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنِ أرِ ٷخٽ9 - 
كيػنخ كڄْي رن ٷْْ ٫ن ڃلڄي رن ارَحىْڂ حٿظْڄِ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ڃ٬خً حٿظْڄِ ٷخٽ -

ًٻخڅ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ه٤زنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ٳٌٻَ حٿليّغ.

 ٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ لاي سظً ِٓ أصؽاب إٌثؼذ٠س 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿن٠َ ٷخٽ9 - 
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كيػنخ حٕٗـ٬ِ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ىٚٽ رن ّٔخٱ ٫ن ٍؿپ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ -
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ْٓټٌڅ ٷٌځ ٿيڂ ٫يي ٳڄن ٷظپ ٍؿپ ڃنيڂ ٿڂ َّف ٍحثلش حٿـنش ًأڅ 

 ٍّليخ ٿٌْؿي ڃن ڃَْٔس ٓز٬ْن ٫خڃخ.
 ػثذ اٌؽ١ّذ تٓ ص١فٟ ػٓ أت١ٗ ػٓ ظذٖ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػُٕٙ لاي ذ٠س ؼ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ٷخٽ9 - 
كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿڄزخٍٹ ٫ن ٫زي حٿلڄْي رن ْٛٴِ ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٷخٽ اڅ ٛيْزخ -

ٽ ٳؤهٌ ّؤٻپ ٷيځ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًرْن ّيّو طڄَ ًهزِ ٳٸخٽ حىڅ ٳټپ ٷخ
ڃن حٿظڄَ ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ر٬ْنٺ ٍڃيح ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انڄخ آٻپ 

 ڃن حٿنخكْش حٕهٍَ ٷخٽ ٳظزٔڂ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
 سظً عّغ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ لاي ؼذ٠س 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد ٷخٽ9 - 
خڅ ٫ن ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي حٿَكڄن رن حٿل٠َڃِ ّٸٌٽ أهزَنِ ٓٴْ-

أهزَنِ ڃن ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ ڃن أڃظِ ٷٌڃخ ٤٬ٌّڅ ڃؼپ أؿٌٍ 
 أًٿيڂ ٳْنټًَڅ حٿڄنټَ.

 تؼط أصؽاب إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ لاي ؼذ٠س 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ ٷخٽ9 - 
آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن كخٍػش رن ڃ٠َد ٫ن ر٬ٞ أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ  كيػنخ-

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٕٛلخرو اڅ ڃنټڂ ٍؿخٙ ٙ 
 أ٤٫ْيڂ ْٗجخ أٻڀيڂ ڃنيڂ ٳَحص رن كْخڅ ٷخٽ ڃن رنِ ٫ـپ.

 سظً ِٓ تٕٟ ٘الي سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ لاي ؼذ٠س 
 ِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٫زي حهلل رن ِّّي ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 
كيػنخ ٫ټَڃش ٷخٽ كيػنخ أرٌ ُڃْپ ٓڄخٹ ٷخٽ كيػنِ ٍؿپ ڃن رنِ ىٚٽ ٷخٽ ٓڄ٬ض -

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ طٜڀق حٿٜيٷش رٰنَ ًٙ ٿٌُ ڃَس ٌٍٓ.
 سظً خذَ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُؼذ٠س 

 ِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 
كيػنخ ٬ْٓي رن أرِ أٌّد ٷخٽ كيػنِ رټَ رن ٫ڄًَ ٫ن ٫زي حهلل رن ىزَْس ٫ن ٫زي -

حٿَكڄن رن ؿزَْ أنو كيػو ٍؿپ هيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڄخڅ ٓنْن أنو ٓڄ٪ 
ٷخٽ  حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٷَد اٿْو ٬٣خڃو ّٸٌٽ رٔڂ حهلل ًاًح ٳَ٭ ڃن ٬٣خڃو

 حٿڀيڂ أ٬٣ڄض ًأٓٸْض ًأٯنْض ًأٷنْض ًىيّض ًأكْْض ٳڀٺ حٿلڄي ٫ڀَ ڃخ أ٤٫ْض.
 سظً ػٓ سظً سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػّٕٙا.ؼذ٠س 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ رن آڄخ٫ْپ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ9 - 
كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٫ن ڃٔزذ ٫ن ٫ڄو ٷخٽ رڀٮ ٍؿٚ ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد -

ِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ّليع ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ڃن ٓظَ أهخه حٿنز
ٷخٽ ن٬ڂ ليّغ حٿڄٔڀڂ ٳِ حٿينْخ ٓظَه حهلل ٌّځ حٿٸْخڃش ٳَكپ اٿْو ًىٌ رڄَٜ ٳٔؤٿو ٫ن حٿ
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ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن ٓظَ أهخه حٿڄٔڀڂ ٳِ حٿينْخ ٓظَه حهلل ٌّځ 
 نخ ٷي ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.حٿٸْخڃش ٷخٽ ًأ

 ظٕادج تٓ أتٟ أ١ِح ٚسظاي ِٓ أصؽاب إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٿْغ ٷخٽ9 - 
كيػنخ ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن أرِ حٿوَْ أڅ ؿنخىس حرن أرِ أڃْش كيػو أڅ ٍؿخٙ ڃن -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ر٠٬يڂ اڅ حٿيـَس ٷي حنٸ٬٤ض ٳخهظڀٴٌح ٳِ أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل
ًٿٺ ٷخٽ ٳخن٤ڀٸض اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أنخٓخ ّٸٌٿٌڅ 
أڅ حٿيـَس ٷي حنٸ٬٤ض ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حٿيـَس ٙ طنٸ٤٪ ڃخ ٻخڅ 

 حٿـيخى.
 سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ. ئٔغاْ ِٓ األٔصاسؼذ٠س 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ9 - 
كيػنخ ٿْغ ٷخٽ كيػنِ ٫ٸْپ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ًٓڀْڄخڅ رن -

ّٔخٍ ٫ن انٔخڅ ڃن حٕنٜخٍ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ حٿٸٔخڃش ٻخنض 
ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ڃخ ٻخنض ٫ڀْو ٳِ ٳِ حٿـخىڀْش ٷٔخڃش حٿيځ ٳؤٷَىخ ٌٍٓٽ حهلل ٛ

حٿـخىڀْش ًٷ٠َ ريخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْن أنخّ ڃن حٕنٜخٍ ڃن رنِ 
 كخٍػش حى٫ٌه ٫ڀَ حٿْيٌى.

 سظً سِك إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ لاي ؼذ٠س 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ9 - 
ڄ٬ض ٫زْي رن حٿٸ٬ٸخ٩ ّليع ٍؿٚ ڃن رنِ كن٨ڀش كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٬ْٓي حٿـََُّ ٷخٽ ٓ-

ٷخٽ ٍڃٶ ٍؿپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّٜڀِ ٳـ٬پ ّٸٌٽ ٳِ ٛٚطو حٿڀيڂ حٯٴَ 
 ٿِ ًنزِ ًًٓ٪ ٿِ ٳِ ىحٍُ ًرخٍٹ ٿِ ٳْڄخ ٍُٷظنِ.

 فالْ ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ لاي ؼذ٠س 
 ٬ٗزش ٫ن أرِ ٫ڄَحڅ ٷخٽ9 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ كيػنخ - 
ٷڀض ٿـنيد انِ ٷي رخ٬ّض ىئٙء ٬ّنِ حرن حٿِرَْ ًأنيڂ َّّيًڅ أڅ أهَؽ ڃ٬يڂ اٿَ -

حٿ٘خځ ٳٸخٽ أڃٔٺ ٳٸڀض أنيڂ ّؤرٌڅ ٳٸخٽ حٳظي رڄخٿٺ ٷخٽ ٷڀض انيڂ ّؤرٌڅ اٙ أڅ أَٟد 
ڃ٬يڂ رخٿْٔٲ ٳٸخٽ ؿنيد كيػنِ ٳٚڅ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ّـِء 

ٸظٌٽ رٸخطڀو ٌّځ حٿٸْخڃش ٳْٸٌٽ ّخ ٍد ٓپ ىٌح ٳْڂ ٷظڀنِ ٷخٽ ٬ٗزش ٳؤكٔزو ٷخٽ ٳْٸٌٽ حٿڄ
 ٫ٚځ ٷظڀظو ٳْٸٌٽ ٷظڀظو ٫ڀَ ڃڀٺ ٳٚڅ ٷخٽ ٳٸخٽ ؿنيد ٳخطٸيخ.

 سظً ِٓ أصؽاب إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ لاي ؼذ٠س 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ نٌف ٷخٽ9 - 
رِ رټَ رن ٫زي حٿَكڄن رن حٿلَع رن ى٘خځ ٫ن ٍؿپ ڃن أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن ٓڄِ ٫ن أ-

أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٍأّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔټذ ٫ڀَ 
ٍأٓو حٿڄخء رخٿٔٸْخ اڃخ ڃن حٿلَ ًاڃخ ڃن حٿ٤٬ٖ ًىٌ ٛخثڂ ػڂ ٿڂ ِّٽ ٛخثڄخ كظَ أطَ 

 ٻيّيح ػڂ ى٫خ رڄخء ٳؤٳ٤َ ًأٳ٤َ حٿنخّ ًىٌ ٫خځ حٿٴظق.
 سظً ِٓ أصؽاب إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ لاي ؼذ٠س 
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 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ ٷخٽ9 - 
أنزؤنخ ڃخٿٺ رن أنْ ٫ن ٓڄِ ٫ن أرِ رټَ رن ٫زي حٿَكڄن رن حٿلَع ٫ن ٍؿپ ڃن -

أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛخځ ٳِ ٓٴَ ٫خځ 
ٛلخرو رخٗٳ٤خٍ ًٷخٽ انټڂ طڀٸٌڅ ٫يًح ٿټڂ ٳظٸًٌح ٳٸْپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ حٿٴظق ًأڃَ أ

حٿنخّ ٷي ٛخڃٌح ٿْٜخڃٺ ٳڀڄخ أطَ حٿټيّي أٳ٤َ ٷخٽ حٿٌُ كيػنِ ٳڀٸي ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜذ حٿڄخء ٫ڀَ ٍأٓو ڃن حٿلَ ًىٌ ٛخثڂ.

 ؽ١خ ِٓ تٕٟ ِاٌه تٓ وٕأح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ لاي ؼذ٠س 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ٷخٽ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن أ٬ٗغ ٷخٽ9 - 
كيػنِ ْٗن ڃن رنِ ڃخٿٺ رن ٻنخنش ٷخٽ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٌٔٵ ًُ -

حٿڄـخُ ّظوڀڀيخ ّٸٌٽ ّخ أّيخ حٿنخّ ٷٌٿٌح ٙ اٿو اٙ حهلل طٴڀلٌح ٷخٽ ًأرٌ ؿيپ ّلؼِ ٫ڀْو 
خ حٿنخّ ٙ َّٰنټڂ ىٌح ٫ن ىّنټڂ ٳبنڄخ َّّي ٿظظَٻٌح آٿيظټڂ ًطظَٻٌح حٿظَحد ًّٸٌٽ ّخ أّي

حٿٚص ًحٿ٬ٍِ ٷخٽ ًڃخ ّڀظٴض اٿْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٷڀنخ حن٬ض ٿنخ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ رْن رَىّن أكڄَّن ڃَر٩ٌ ٻؼَْ حٿڀلڂ كٔن حٿٌؿو 

 رٮ حٿ٬َ٘.ٗيّي ٌٓحى حٿ٬َ٘ أرْٞ ٗيّي حٿزْخٝ ٓخ
 األعٛد تٓ ٘الي ػٓ سظً سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػّٕٙا لاي ؼذ٠س 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ٷخٽ9 - 
كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ح٬ٕٗغ ٫ن حٌٕٓى رن ىٚٽ ٫ن ٍؿپ ڃن ٷٌڃو ٷخٽ ٻخڅ ّٸٌٽ ٳِ -

٬ض هٚٳش ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٙ ّڄٌص ٫ؼڄخڅ كظَ ّٔظوڀٲ ٷڀنخ ڃن أّن ط٬ڀڂ ًٿٺ ٷخٽ ٓڄ
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٍأّض حٿڀْڀش ٳِ حٿڄنخځ ٻؤڅ ػٚػش ڃن أٛلخرِ ًُنٌح 

 ٳٌُڅ أرٌ رټَ ٳٌُڅ ػڂ ًُڅ ٫ڄَ ٳٌُڅ ػڂ ًُڅ ٫ؼڄخڅ ٳنٸٚ ٛخكزنخ ًىٌ ٛخٿق.
 ؽ١خ أدسن إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ لاي ؼذ٠س 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ٷخٽ9 - 
ڄ٬ٌٔىُ ٫ن ڃيخؿَ أرِ حٿلٔن ٫ن ْٗن أىٍٹ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ كيػنخ حٿ-

هَؿض ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ٳڄَ رَؿپ ّٸَأ ٷپ ّخ أّيخ حٿټخٳًَڅ ٷخٽ 
أڃخ ىٌح ٳٸي رَة ڃن حٿَ٘ٹ ٷخٽ ًاًح آهَ ّٸَأ ٷپ ىٌ حهلل أكي ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ريخ ًؿزض ٿو حٿـنش ٷخٽ9
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ًأرٌ رټَ رن أرِ ْٗزش كيػنخ ڃ٬خًّش رن ى٘خځ كيػنخ ٓٴْخڅ  - 

 ٫ن كڄَحڅ رن أ٫ْن ٫ن أرِ حٿ٤ٴْپ ٫ن ٳٚڅ رن كخٍػش حٕنٜخٍُ ٷخٽ9
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ أهخٻڂ حٿنـخِٗ ٷي ڃخص ٳٜڀٌح ٫ڀْو.-

 ا لاي تٕد وشدِح ػٓ أت١ٙا سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٙؼذ٠س 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ رټَ حٿلنٴِ ٷخٽ9 - 
كيػنخ حرن ؿ٬ٴَ ٫ن ٫ڄًَ رن ٬ْٗذ ٫ن حرنش ٻَىڃش ٫ن أرْيخ أنو ٓؤٽ ٌٍٓٽ حهلل -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ انِ نٌٍص أڅ أنلَ ػٚػش ڃن ارڀِ ٳٸخٽ اڅ ٻخڅ ٫ڀَ ؿڄ٪ ڃن 
٫ڀَ ًػن ٳٚ ًاڅ ٻخڅ ٫ڀَ ٯَْ ًٿٺ  ؿڄ٪ حٿـخىڀْش أً ٫ڀَ ٫ْي ڃن أ٫ْخى حٿـخىڀْش أً

 ٳخٷٞ نٌٍٹ ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٫ڀَ أځ ىٌه حٿـخٍّش ڃْ٘خ أٳؤڃِ٘ ٫نيخ ٷخٽ ن٬ڂ.
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 سظً ِمؼذ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خٛڂ ٫ن ٬ْٓي رن ٫زي حٿ٬ِِّ حٿظنٌهِ ٷخٽ  - 

 كيػنخ ڃٌٿَ ٿِّْي رن نڄَحڅ ٷخٽ9
ِّّي رن نڄَحڅ ٷخٽ ٿٸْض ٍؿپ ڃٸ٬ي ٌٗحٙ ٳٔؤٿظو ٷخٽ ڃٍَص رْن ّيُ ٌٍٓٽ حهلل كيػنِ -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ أطخڅ أً كڄخٍ ٳٸخٽ ٷ٤٪ ٫ڀْنخ ٛٚطنخ ٷ٤٪ حهلل أػَه ٳؤٷ٬ي.
 سظً ِٓ األٔصاس صاؼة تذْ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ لاي ؼذ٠س 

ٽ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٬ّنِ ْٗزخڅ ٫ن ٿْغ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ٷخ - 
 ٫ن ٗيَ ٷخٽ9

كيػنِ حٕنٜخٍُ ٛخكذ ريڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
ًٓڀڂ ٿڄخ ر٬ؼو ٷخٽ ٍؿ٬ض ٳٸڀض ن٬ڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ طؤڃَنِ رڄخ ٤٫ذ ڃنيخ ٷخٽ أنلَىخ 

يخ ًٙ طؤٻپ ڃنيخ أنض ًٙ ػڂ أٛزٮ ن٬ڀيخ ٳِ ىڃيخ ػڂ ٬ٟيخ ٫ڀَ ٛٴلظيخ أً ٫ڀَ ؿنز
 أكي ڃن أىپ ٍٳٸظٺ.

 اتٕح أتٟ اٌؽىُ اٌغفاسٞ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٙا.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنِ حرن أرِ ٫يُ ٫ن ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن  - 

 ٓلْڂ ٫ن أڃو حرنش أرِ حٿلټڂ حٿٰٴخٍُ ٷخٿض9
ٿْينٌ ڃن حٿـنش كظَ ّټٌڅ ڃخ  ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ حٿَؿپ-

 رْنو ًرْنيخ ٷْي ًٍح٩ ٳْظټڀڂ رخٿټڀڄش ٳْظزخ٫ي ڃنيخ أر٬ي ڃن ٛن٬خء.
 اِشأج سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٙا.ؼذ٠س 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ9 - 
كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن ُّي رن أٓڀڂ ٫ن ٫ڄًَ رن ڃ٬خً حٕٗيڀِ ٫ن ؿيطو أنيخ ٷخٿض ٷخٽ -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ نٔخء حٿڄئڃنخص ٙ طلٸَڅ اكيحٻن ٿـخٍطيخ ًٿٌ ٻَح٩ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل
 ٗخس ڃلَٵ.

 سظً أدسن إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٫ًزي حٿَُحٵ ٷخ9ٙ - 
أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ كٔن رن ڃٔڀڂ ٫ن ٣خًّ ٫ن ٍؿپ أىٍٹ حٿنزِ ٛڀَ حهلل -

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ انڄخ حٿ٤ٌحٱ ٛٚس ٳبًح ٣ٴظڂ ٳؤٷڀٌح حٿټٚځ  ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ
 ًٿڂ َّٳ٬و حرن رټَ.

 سظً ِٓ تٕٟ ٠شتٛع سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ح٬ٕٗغ رن ٓڀْڂ ٫ن  - 

 أرْو ٫ن ٍؿپ ڃن رنِ َّر٩ٌ ٷخٽ9
َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔڄ٬ظو ًىٌ ّټڀڂ حٿنخّ ّٸٌٽ ّي حٿڄ٤٬ِ حٿ٬ڀْخ أڃٺ أطْض حٿنزِ ٛڀ-

ًأرخٹ ًأهظٺ ًأهخٹ ػڂ أىنخٹ ًٳؤىنخٹ ٷخٽ ٳٸخٽ ٍؿپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىئٙء رنٌ ػ٬ڀزش رن 
َّر٩ٌ حٿٌّن أٛخرٌح ٳٚنخ ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٙ ٙ طـنِ نٴْ ٫ڀَ 

 أهٍَ.
 ٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ. لاي سظً ِٓ أصؽاب إٌثؼذ٠س 
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن حٍُٕٵ  - 
 رن ٷْْ ٫ن ّلَْ رن ٬ّڄَ ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أًٽ ڃخ ّلخٓذ رو حٿ٬زي ٛٚطو ٳبڅ ٻخڅ أطڄيخ ٻظزض -
ٿو طخڃش ًاڅ ٿڂ ّټن أطڄيخ ٷخٽ حهلل ٫ِ ًؿپ حن٨ًَح ىپ طـيًڅ ٿ٬زيُ ڃن ط٩ٌ٤ ٳظټڄڀٌح 

 ريخ ٳ٠َّظو ػڂ حٿِٻخس ٻٌٿٺ ػڂ طئهٌ ح٫ٕڄخٽ ٫ڀَ كٔذ ًٿٺ.
 سظً ِٓ أصؽاب إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ َّٗٺ ٫ن أرِ آلٶ  - 
٫ن حٿڄيڀذ رن أرِ ٛٴَس ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿنزِ 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
 ڃخ أٍحىڂ حٿڀْڀش اٙ ْٓزْظٌنټڂ ٳبڅ ٳ٬ڀٌح ٳ٬٘خٍٻڂ كڂ ٙ ّنًَٜڅ.-

 سظً ِٓ لِٛٗ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
لټڂ رن ٳْٜپ ٫ن هخٿي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ٷخٽ كيػنخ حٿ - 

 حٿلٌحء ٫ن أرِ طڄْڄش ٫ن ٍؿپ ڃن ٷٌڃو9
أنو أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً ٷخٽ ٗييص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

ًأطخه ٍؿپ ٳٸخٽ أنض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً ٷخٽ أنض ڃلڄي ٳٸخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٳبٙځ 
اًح ٻخڅ رٺ َٟ ٳي٫ٌطو ٻ٘ٴو ٫نٺ ًڃن اًح طي٫ٌ ٷخٽ حى٫ٌ اٿَ حهلل ٫ِ ًؿپ ًكيه ڃن 

أٛخرٺ ٫خځ ٓنش ٳي٫ٌطو أنزض ٿٺ ًڃن اًح ٻنض ٳِ أٍٝ ٷٴَ ٳؤٟڀڀض ٳي٫ٌطو ٍى ٫ڀْٺ 
ٷخٽ ٳؤٓڀڂ حٿَؿپ ػڂ ٷخٽ أًٛنِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٿو ٙ طٔزن ْٗجخ أً ٷخٽ أكيح ٗٺ حٿلټڂ 

ًٓڀڂ ًٙ طِىي ٳِ  ٷخٽ ٳڄخ ٓزْض ر٬َْح ًٙ ٗخس ڃنٌ أًٛخنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو
حٿڄ٬ًَٱ ًٿٌ ڃنز٢ٔ ًؿيٺ اٿَ أهْٺ ًأنض طټڀڄو ًأٳَ٭ ڃن ىٿٌٹ ٳِ انخء حٿڄٔظٔٸَ 
ًحطٍِ اٿَ نٜٲ حٿٔخٵ ٳبڅ أرْض ٳبٿَ حٿټ٬زْن ًاّخٹ ًحٓزخٽ حُٗحٍ ٳبنيخ ڃن حٿڄوْڀش 

 ًحهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٙ ّلذ حٿڄوْڀش.
 سظً ٌُ ٠غّٗ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ. لاي ؼذ٠س 

 ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٌٕٓى رن ٫خڃَ ٷخٽ9 كيػنخ - 
كيػنخ َّٗٺ ٫ن ڃيخؿَ حٿٜخثٮ ٫ن ٍؿپ ٿڂ ّٔڄو ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ًٓڀڂ أنو ٓڄ٪ ٍؿٚ ٬ّنِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأ ٷپ ّخ أّيخ حٿټخٳًَڅ ٷخٽ أڃخ 
 خ ىٌح ٳٸي ٯٴَ ٿو.ىٌح ٳٸي رَة ڃن حٿَ٘ٹ ًٓڄ٪ آهَ ّٸَأ ٷپ ىٌ حهلل أكي ٳٸخٽ أڃ

 تؼط أصؽاب إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ. لاي ؼذ٠س 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ٷخٽ9 - 
كيػنخ ُىَْ ٫ن أرِ حٿِرَْ ٫ن ٫ڄًَ رن ٬ْٗذ ٫ن أرْو ٫ن ر٬ٞ حٿنزِ ٛڀَ حهلل -

ٳِ كڀٸش ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٻٌٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ٓيح أً أ٬ٓي رن ٍُحٍس 
 ڃن حٿٌرلش ًٷخٽ ٙ أى٩ ٳِ نٴِٔ كَؿخ ڃن أ٬ٓي أً أ٬ٓي رن ٍُحٍس.

 سظاي ٠رؽذشْٛ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػُٕٙ. لاي ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ٫زْي حهلل رن  - 

 أرِ ؿ٬ٴَ ٫ن حٿٴ٠پ رن ٫ڄًَ رن أڃْش ٫ن أرْو ٷخٽ9
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ظليػٌڅ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ اًح أ٫ظٸض حٕڃش ٳيِ ٓڄ٬ض ٍؿخٙ ّ-
 رخٿوْخٍ ڃخ ٿڂ ٤ّؤىخ اڅ ٗخءص ٳخٍٷظو ًاڅ ٣ًجيخ ٳٚ هْخٍ ٿيخ ًٙ طٔظ٤ْ٪ ٳَحٷو ٷخٽ9

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلٔن ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ9 - 
ن ٫ڄًَ رن أڃْش حٿ٠ڄَُ ٷخٽ كيػنخ ٫زْي حهلل رن أرِ ؿ٬ٴَ ٫ن حٿٴ٠پ رن حٿلٔن ر-

ٓڄ٬ض ٍؿخٙ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظليػٌڅ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح أ٫ظٸض حٕڃش ًىِ طلض حٿ٬زي ٳؤڃَىخ رْيىخ ٳبڅ ىِ أٷَص كظَ 

 ٤ّؤىخ ٳيِ حڃَأطو ٙ طٔظ٤ْ٪ ٳَحٷو.
 تؼط أصؽاب سعٛي اهلل صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ُىَْ رن ڃلڄي ٫ن ِّّي رن ِّّي  - 
٬ّنِ حرن ؿخرَ ٫ن هخٿي رن حٿڀـٚؽ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٫خثٖ ٫ن ر٬ٞ أٛلخد 
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَؽ ٫ڀْيڂ ًحص ٯيحس ًىٌ 

حٿٌؿو ٳٸڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ نَحٹ ٣ْذ حٿنٴْ ڃٔٴَ ٣ْذ حٿنٴْ ڃٔٴَ حٿٌؿو أً ڃَ٘ٵ 
حٿٌؿو أً ڃَ٘ٵ حٿٌؿو ٳٸخٽ ًڃخ ّڄن٬نِ ًأطخنِ ٍرِ ٫ِ ًؿپ حٿڀْڀش ٳِ أكٔن ٌٍٛس 
ٷخٽ ّخ ڃلڄي ٷڀض ٿزْٺ ٍرِ ٬ًٓيّٺ ٷخٽ ٳْڂ ّوظٜڂ حٿڄٖ ح٫ٕڀَ ٷڀض ٙ أىٍُ أُ ٍد 

خ رْن ػيِّ كظَ طـڀَ ٿِ ٷخٽ ًٿٺ ڃَطْن أً ػٚػخ ٷخٽ ٳٌٟ٪ ٻٴْو رْن ٻنٴِ ٳٌؿيص رَىى
ڃخ ٳِ حٿٔڄٌحص ًڃخ ٳِ حٍٕٝ ػڂ طٚ ىٌه حّٓش ًٻٌٿٺ نَُ ارَحىْڂ ڃڀټٌص حٿٔڄٌحص 
ًحٍٕٝ ًٿْټٌڅ ڃن حٿڄٌٷنْن ػڂ ٷخٽ ّخ ڃلڄي ٳْڂ ّوظٜڂ حٿڄٖ ح٫ٕڀَ ٷخٽ ٷڀض ٳِ 
حٿټٴخٍحص ٷخٽ ًڃخ حٿټٴخٍحص ٷڀض حٿڄِ٘ ٫ڀَ حٕٷيحځ اٿَ حٿـڄخ٫خص ًحٿـڀٌّ ٳِ حٿڄٔـي 

ٱ حٿٜڀٌحص ًارٚ٭ حٿٌٌٟء ٳِ حٿڄټخٍه ٷخٽ ڃن ٳ٬پ ًٿٺ ٫خٕ روَْ ًڃخص روَْ هٚ
ًٻخڅ ڃن ه٤ْجظو ٻٌْځ ًٿيطو أڃو ًڃن حٿيٍؿخص ٣ْذ حٿټٚځ ًرٌٽ حٿٔٚځ ًا٬٣خځ حٿ٬٤خځ 
ًحٿٜٚس رخٿڀْپ ًحٿنخّ نْخځ ٷخٽ ّخ ڃلڄي اًح ٛڀْض ٳٸپ حٿڀيڂ انِ أٓؤٿٺ حٿ٤ْزخص ًطَٹ 

 ظٌد ٫ڀِ ًاًح أٍىص ٳظنش ٳِ حٿنخّ ٳظٌٳنِ ٯَْ ڃٴظٌڅ.حٿڄنټَحص ًكذ حٿڄٔخٻْن ًأڅ ط
 ِٓ عّغ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ. لاي ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿِرَُْ ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنخ آَحثْپ ٫ن  - 
 ٓڄخٹ ٷخٽ9

٫ڀْو ًٓڀڂ كيػنِ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٫زي حهلل رن ٫خڃَ ٷخٽ كيػنِ ڃن ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل -
ًأڃَ رَؿڂ ٍؿپ رْن ڃټش ًحٿڄيّنش ٳڀڄخ ًؿي ڃْ حٿلـخٍس هَؽ ٳيَد ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳيٚ طَٻظڄٌه.
 سظً سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ. لاي ؼذ٠س 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ ٷخٽ9 - 
ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃظَ  كيػنخ كڄخى ٫ن هخٿي حٿلٌحء ٫ن ٫زي حهلل رن ٗٸْٶ ٫ن ٍؿپ-

 ؿ٬ڀض نزْخ ٷخٽ ًآىځ رْن حٿًَف ًحٿـٔي.
 ؽ١خ ِٓ تٕٟ ع١ٍػ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ. لاي ؼذ٠س 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ٷخٽ كيػنخ حٿڄزخٍٹ ٷخٽ9 - 
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كيػنخ حٿلٔن أڅ ْٗوخ ڃن رنِ ٓڀ٢ْ أهزَه ٷخٽ أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٻڀڄو -
ِ ٓزِ أْٛذ ٿنخ ٳِ حٿـخىڀْش ٳبًح ىٌ ٷخ٫ي ٫ًڀْو كڀٸش ٷي أ٣خٳض رو ًىٌ ّليع حٿٸٌځ ٳ

٫ڀْو اُحٍ ٷ٤َ ٿو ٯڀ٦ْ ٷخٽ ٓڄ٬ظو ّٸٌٽ ًىٌ َّْ٘ ربٛز٬و حٿڄٔڀڂ أهٌ حٿڄٔڀڂ ٙ ٨ّڀڄو 
 ًٙ ّوٌٿو حٿظٸٌٍ ىينخ حٿظٸٌٍ ىينخ ّٸٌٽ أُ ٳِ حٿٸڀذ.

 أػشاتٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ. لاي ؼذ٠س 
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڄَ رن ٬ٓي أرٌ ىحًى حٿلٴَُ ٷخٽ كيػنخ ّلَْ رن كيػنخ  - 

ُٻَّخ رن أرِ ُحثيس ٷخٽ كيػنِ ٬ٓي رن ٣خٍٵ ٫ن رٚٽ رن ّلَْ ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن 
 ٷخٽ9

أهزَنِ أ٫َحرِ أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃخ أهخٱ ٫ڀَ ٷَّٖ اٙ -
َس ًاڅ ٣خٽ رٺ ٫ڄَ ٿظن٨َڅ اٿْيڂ ّٴظنٌڅ حٿنخّ كظَ أنٴٔيخ ٷڀض ڃخ ٿيڂ ٷخٽ أٗلش رـ

 طٍَ حٿنخّ رْنيڂ ٻخٿٰنڂ رْن حٿلٌْٟن اٿَ ىٌح ڃَس ًاٿَ ىٌح ڃَس.
 صٚض تٕد أتٟ ٌٙة سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ. لاي ؼذ٠س 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿِرَُْ ٷخٽ9 - 
ڄَْ أً ٫ڄَْس ٷخٽ كيػنِ كيػنخ آَحثْپ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ڃ٬زي رن ٷْْ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫-

ًُؽ حرنش أرِ ٿيذ ٷخٽ ىهپ ٫ڀْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن طًِؿض حرنش أرِ 
 ٿيذ ٳٸخٽ ىپ ڃن ٿيٌ.

 ؼ١ح اٌر١ّّٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ. لاي ؼذ٠س 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ ٷخٽ9 - 
نِ كْش حٿظڄْڄِ أڅ أرخه أهزَه أنو ٓڄ٪ كيػنخ ٫ڀِ ٫ن ّلَْ ٬ّنِ حرن أرِ ٻؼَْ ٷخٽ كيػ-

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ ِٗء ٳِ حٿيخځ ًحٿ٬ْن كٶ ًأٛيٵ حٿ٤َْ حٿٴخٽ ٷخٽ9
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ أرخڅ ٫ًزي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنخ  - 

زِ ٛڀَ حهلل ى٘خځ ٫ن ّلَْ ٫ن أرِ ؿ٬ٴَ ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن ر٬ٞ أٛلخد حٿن
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

رْنڄخ ٍؿپ ّٜڀِ ًىٌ ڃٔزپ اُحٍه اً ٷخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حًىذ -
ٳظٌٟؤ ٷخٽ ٳٌىذ ٳظٌٟؤ ػڂ ؿخء ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حًىذ ٳظٌٟؤ 
 ٷخٽ ٳٌىذ ٳظٌٟؤ ػڂ ؿخء ٳٸخٽ ڃخ ٿٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ٿٺ أڃَطو ّظٌٟؤ ػڂ ٓټض ٷخٽ انو

 ٻخڅ ّٜڀِ ًىٌ ڃٔزپ اُحٍه ًاڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٙ ّٸزپ ٛٚس ٫زي ڃٔزپ اُحٍه.
 رٞ اٌؼضج سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ. لاي ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڄًَ رن ڃلڄي حٿنخٷي ٷخٽ كيػنخ ٫زْيس رن كڄْي  - 
 ٷخٽ9حٿ٠زِ ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن ًُ حٿ٬ِس 

٫َٝ أ٫َحرِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّْٔ -
ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل طيٍٻنخ حٿٜٚس ًنلن ٳِ أ٤٫خڅ حٗرپ أٳنٜڀِ ٳْيخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ٷخٽ أٳنظٌٟؤ ڃن ٿلٌڃيخ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ أٳنٜڀِ ٳِ ڃَحرٞ حٿٰنڂ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ن٬ڂ ٷخٽ أٳنظٌٟؤ ڃن ٿلٌڃيخ ٷخٽ ٙ. ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ
 رٞ اٌٍؽ١ح اٌىالتٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ّلَْ رن ڃ٬ْن ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫زْي ٬ّنِ حٿليحى  - 
 ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ڃٔڀڂ ٫ن ِّّي رن أرِ ڃنٌٍٜ ٫ن ًُ حٿڀلْش حٿټٚرِ أنو ٷخٽ9

ّخ ٌٍٓٽ حهلل أن٬ڄپ ٳِ أڃَ ڃٔظؤنٲ أً أڃَ ٷي ٳَ٭ ڃنو ٷخٽ ٙ رپ ٳِ أڃَ ٷي ٳَ٭ ڃنو -
 ٷخٽ ٳٴْڂ ن٬ڄپ اًح ٷخٽ ح٫ڄڀٌح ٳټپ ڃَْٔ ٿڄخ هڀٶ ٿو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حهلل حٿزَُٜ كيػنخ ٓيپ رن أٓڀڂ حٿ٬يًُ ٷخٽ  - 
 ٷخٽ9 كيػنخ ِّّي رن أرِ ڃنٌٍٜ ٫ن ًُ حٿڀلْش حٿټٚرِ

ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أن٬ڄپ ٳِ أڃَ ڃٔظؤنٲ أً ٳِ أڃَ ٷي ٳَ٭ ڃنو ٷخٽ رپ ٳِ أڃَ ٷي ٳَ٭ -
 ڃنو ٷخٽ ٳٴْڂ حٿ٬ڄپ ٳٸخٽ ح٫ڄڀٌح ٳټپ ڃَْٔ ٿڄخ هڀٶ ٿو.

 رٞ األصاتغ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ. لاي ؼذ٠س 
٬ْش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٛخٿق حٿلټڂ رن ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ ٟڄَس رن ٍر - 

 ٫ن ٫ؼڄخڅ رن ٤٫خء ٫ن أرِ ٫ڄَحڅ ٫ن ًُ حٕٛخر٪ ٷخٽ9
ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ حرظڀْنخ ر٬يٹ رخٿزٸخء أّن طؤڃَنخ ٷخٽ ٫ڀْٺ رزْض حٿڄٸيّ ٳڀ٬ڀو أڅ -

 ّن٘ؤ ٿٺ ًٍّش ّٰيًڅ اٿَ ًٿٺ حٿڄٔـي ًًَّكٌڅ.
 رٞ اٌعٛؽٓ اٌعثاتٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

أرٌ ٛخٿق حٿلټڂ رن ڃٌَٓ كيػنخ ٫َْٔ رن ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 
 أرِ أنزؤنخ ٫ن أرْو ٫ن ًُ حٿـٌٗن حٿ٠زخرِ ٷخٽ9

أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ي أڅ ٳَ٭ ڃن أىپ ريٍ رخرن ٳَّ ٿِ ّٸخٽ ٿيخ -
حٿٸَكخء ٳٸڀض ّخ ڃلڄي انِ ٷي ؿجظٺ رخرن حٿٸَكخء ٿظظوٌه ٷخٽ ٙ كخؿش ٿِ ٳْو ًاڅ أٍىص 

٠ٺ ٳْيخ حٿڄوظخٍس ڃن ى٩ًٍ ريٍ ٳ٬ڀض ٳٸڀض ڃخ ٻنض ٕٷ٠ْو حٿٌْځ ر٬يس ٷخٽ ٙ أڅ أٷْ
كخؿش ٿِ ٳْو ػڂ ٷخٽ ّخ ًح حٿـٌٗن أٙ طٔڀڂ ٳظټٌڅ ڃن أًٽ أىپ ىٌح حٕڃَ ٳٸڀض ٙ ٷخٽ ِٿَڂ؟ 
ٷڀض انِ ٍأّض ٷٌڃٺ ًٿ٬ٌح رٺ ٷخٽ ٳټْٲ رڀٰٺ ٫ن ڃٜخ٫ٍيڂ رزيٍ ٷڀض ٷي رڀٰنِ ٷخٽ 

٫ڀَ حٿټ٬زش ًطٸ٤نيخ ٷخٽ ٿ٬ڀٺ اڅ ٫٘ض طٍَ ًٿٺ ػڂ ٷخٽ ّخ ٳبنخ نييُ ٿٺ ٷڀض أڅ طٰڀذ 
رٚٽ هٌ كٸْزش حٿَؿپ ٳًِىه ڃن حٿ٬ـٌس ٳڀڄخ أىرَص ٷخٽ أڃخ انو ڃن هَْ ٳَٓخڅ رنِ 
٫خڃَ ٷخٽ ٳٌحهلل انِ رؤىڀِ رخٿٌٍٰ اً أٷزپ ٍحٻذ ٳٸڀض ڃخ ٳ٬پ حٿنخّ ٷخٽ ًحهلل ٷي ٯڀذ 

 ڂ ٌّڃجٌ ػڂ أٓؤٿو حٿلَْس ٕٷ٬٤نْيخ.ڃلڄي ٫ڀَ حٿټ٬زش ًٷ٤نيخ ٳٸڀض ىزڀظنِ أڃِ ًٿٌ أٓڀ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ْٗزخڅ رن أرِ ْٗزش أرٌ ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ ؿََّ ٬ّنِ  - 

 حرن كخُځ ٫ن أرِ آلٶ حٿيڄٌحنِ ٷخٽ9
ٷيځ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًُ حٿـٌٗن ًأىيٍ ٿو ٳَٓخ ًىٌ ٌّڃجٌ ڃَ٘ٹ -

ڂ أڅ ّٸزڀو ػڂ ٷخٽ اڅ ٗجض ر٬ظنْو أً ىپ ٿٺ أڅ طز٬ْنْو ٳؤرَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ
رخٿڄظوَْس ڃن ى٩ًٍ ريٍ ػڂ ٷخٽ ٿو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىپ ٿٺ أڅ طټٌڅ أًٽ ڃن ّيهپ 
ٳِ ىٌح حٕڃَ ٳٸخٽ ٙ ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ّڄن٬ٺ ڃن ًٿٺ ٷخٽ ٍأّض 

٧يَص ٫ڀْيڂ آڃنض رٺ ٷٌڃٺ ٷي ٻٌرٌٹ ًأهَؿٌٹ ًٷخطڀٌٹ ٳخن٨َ ڃخ طٜن٪ ٳبڅ 
ًحطز٬ظٺ ًاڅ ٧يًَح ٫ڀْٺ ٿڂ أطز٬ٺ ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ ًح حٿـٌٗن 

 نلٌح ڃنو.ليّغ ٿ٬ڀٺ اڅ رٸْض ًًٻَ حٿ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ رټَ رن أرِ ْٗزش ٷخٽ كيػنخ ٫َْٔ رن ٌّنْ ٫ن  - 
 أرْو ٫ن ؿيه ٫ن ًُ حٿـٌٗن ٷخٽ9

ِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ي أڅ ٳَ٭ ڃن ريٍ رخرن ٳَّ ٿِ ّٸخٽ ٿيخ حٿٸَكخء أطْض حٿنز-
 ٳٸڀض ّخ ڃلڄي ًًٻَ حٿليّغ.

 أَ ػصّاْ اتٕح عف١اْ ٟٚ٘ أَ تٕٟ ؽ١ثح األواتش سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٙا.ؼذ٠س 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حهلل ٷخٽ9 - 
ٿَكڄن ٫ن ڃنٌٍٜ رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أڃو ٫ن أځ ٫ؼڄخڅ حرنش أنزؤنخ ڃلڄي رن ٫زي ح-

ٓٴْخڅ ًىِ أځ رنِ ْٗزش حٕٻخرَ ٷخٽ ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن ًٷي رخ٬ّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ى٫خ ْٗزش ٳٴظق ٳڀڄخ ىهپ حٿزْض ًٍؿ٪ ًٳَ٭ 

أڅ أؿذ ٳؤطخه ٳٸخٽ انِ ٍأّض ٳِ ًٍؿ٪ ْٗزش اًح ٌٍٓٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
حٿزْض ٷَنخ ٳْٰزو ٷخٽ ڃنٌٍٜ ٳليػنِ ٫زي حهلل رن ڃٔخٳ٪ ٫ن أڃِ ٫ن أځ ٫ؼڄخڅ رنض 

ٳبنو ٙ ّنزِٰ أڅ ّټٌڅ ٳِ حٿزْض ليّغ ٓٴْخڅ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿو ٳِ حٿ
 ِٗء ّڀيِ حٿڄٜڀْن.

 اِشأج ِٓ تٕٟ ع١ٍُ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٙا.ؼذ٠س 
 خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٷخٽ9كيػن - 
كيػنِ ڃنٌٍٜ ٫ن هخٿو ڃٔخٳ٪ ٫ن ٛٴْش رنض ْٗزش أځ ڃنٌٍٜ ٷخٿض أهزَطنِ اڃَأس -

ڃن رنِ ٓڀْڂ ًٿيص ٫خڃش أىپ ىحٍنخ أٍٓپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ ٫ؼڄخڅ رن 
ٓڀڂ ٷخٽ انِ ٣ڀلش ًٷخٽ ڃَس أنيخ ٓؤٿض ٫ؼڄخڅ رن ٣ڀلش ٿڂ ى٫خٹ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً

ٻنض ٍأّض ٷَنِ حٿټزٖ كْن ىهڀض حٿزْض ٳنْٔض أڅ آڃَٹ أڅ طوڄَىڄخ ٳوڄَىڄخ ٳبنو ٙ 
ّنزِٰ أڅ ّټٌڅ ٳِ حٿزْض ِٗء ّٰ٘پ حٿڄٜڀْن ٷخٽ ٓٴْخڅ ٿڂ طِٽ ٷَنخ حٿټزٖ ٳِ حٿزْض 

 كظَ حكظَٵ حٿزْض ٳخكظَٷخ.
 تؼط أصٚاض إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ لاي ؼذ٠س 

 نِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫زْي حهلل ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 
كيػنِ نخٳ٪ ٫ن ٛٴْش ٫ن ر٬ٞ أًُحؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن أطَ ٫َحٳخ ٳٜيٷو رڄخ ّٸٌٽ ٿڂ ّٸزپ ٿو ٛٚس أٍر٬ْن ٌّڃخ.
 اِشأج سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٙا.ؼذ٠س 

 آڄخ٫ْپ ٬ّنِ حرن ارَحىْڂ ٷخٽ9 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 
كيػنخ كْٔن رن ًٻٌحڅ ٫ن آلٶ رن ٫زي حهلل رن أرِ ٣ڀلش ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي ٫ن -

حڃَأس ڃنيڂ ٷخٿض ىهپ ٫ڀِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ آٻپ ر٘ڄخٿِ ًٻنض حڃَأس 
ط٬خٿَ ٿٺ ٫َٔحء ٳ٠َد ّيُ ٳٔٸ٤ض حٿڀٸڄش ٳٸخٽ ٙ طؤٻڀِ ر٘ڄخٿٺ ًٷي ؿ٬پ حهلل طزخٍٹ ً

 ّڄْنخ أً ٷخٽ ًٷي أ٣ڀٶ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿٺ ّڄْنٺ ٷخٽ ٳظلٌٿض ٗڄخٿِ ّڄْنخ ٳڄخ أٻڀض ريخ ر٬ي.
 سظً ِٓ خضاػح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ. لاي ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن آڄخ٫ْپ رن أڃْش ٫ن ڃٌٿَ ٿيڂ  - 
رن ٫زي حهلل رن هخٿي رن أْٓي ٫ن ٍؿپ  ّٸخٽ ٿو ڃِحكڂ رن أرِ ڃِحكڂ ٫ن ٫زي حٿ٬ِِّ
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ڃنيڂ ڃن هِح٫ش ّٸخٽ ٿو ڃوَٕ أً ڃلَٕ ٿڂ ّټن ٓٴْخڅ ّٸْڂ ٫ڀَ حٓڄو ًٍرڄخ ٷخٽ 
 ڃلَّ ًٿڂ أٓڄ٬و أنخ9

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَؽ ڃن حٿـ٬َحنش ٿْڀش ٳخ٫ظڄَ ػڂ ٍؿ٪ ًأٛزق ريخ ٻزخثض -
 ٳن٨َص اٿَ ٧يَه ٻؤنو ٓزْټش ٳ٠ش.

 ػٓ أت١ٗ ػٓ أت١ٗ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػُٕٙ.سظً ِٓ شم١ف ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن حرن أرِ نـْق ٫ن ڃـخىي ٫ن ٍؿپ  - 

 ڃن ػٸْٲ ٫ن أرْو ٫ن أرْو أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٽ ٳن٠ق ٳَؿو.
 أتٟ ظث١شج تٓ اٌعؽان األٔصاسٞ ػٓ ػِّٛح ٌٗ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

نخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنِ أرِ كيػنخ كٴٚ رن ٯْخع ٷخٽ كيػنخ ىحًى رن أرِ ىني ٫ن كيػ - 
حٿ٬٘زِ ٫ن أرِ ؿزَْس حرن حٿ٠لخٹ حٕنٜخٍُ ٫ن ٫ڄٌڃش ٿو ٷيځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ًٿْْ أكي ڃنخ اٙ ٿو ٿٸذ أً ٿٸزخڅ ٷخٽ ٳټخڅ اًح ى٫خ رڀٸزو ٷڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ىٌح 

  طنخرًِح رخٕٿٸخد.ّټَه ىٌح ٷخٽ ٳنِٿض ًٙ
 ِؼار تٓ ػثذ اهلل تٓ خث١ة سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ. لاي ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن أرِ ٓڀْڄخڅ ْٗن  - 
 ٛخٿق كٔن حٿيْجش ڃيّنِ ٷخٽ9

 كيػنخ ڃ٬خً رن ٫زي حهلل رن هزْذ ٫ن ٫ڄو ٷخٽ ٻنخ ٳِ ڃـڀْ ٳ٤ڀ٪ ٫ڀْنخ ٌٍٓٽ حهلل-
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَه.

 سظً ِٓ تٕٟ ع١ٍػ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ. لاي ؼذ٠س 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ ٷخٽ9 - 
كيػنخ ٫زخى ٬ّنِ حرن ٍحٗي ٫ن حٿلٔن ٫ن ٍؿپ ڃن رنِ ٓڀ٢ْ أنو ڃَ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل -

ٷ٤َ ٿْْ ٫ڀْو  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٷخ٫ي ٫ڀَ رخد ڃٔـيه ڃلظذ ٫ًڀْو ػٌد ٿو
ػٌد ٯَْه ًىٌ ّٸٌٽ حٿڄٔڀڂ أهٌ حٿڄٔڀڂ ٙ ٨ّڀڄو ًٙ ّوٌٿو ػڂ أٗخٍ رْيه اٿَ ٛيٍه 

 ّٸٌٽ حٿظٸٌٍ ىينخ حٿظٸٌٍ ىينخ.
 سظً ِٓ األٔصاس سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ. لاي ؼذ٠س 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ ٷخٽ كيػنخ ُحثيس ٷخٽ9 - 
رْ٪ رن ٫ڄْڀش ٫ن أرِ ٫ڄًَ حٿْ٘زخنِ ٫ن ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٫ن كيػنخ حٿَٻْن رن حٿَ-

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿوْپ ػٚػش ٳَّ َّر٤و حٿَؿپ ٳِ ٓزْپ حهلل ٫ِ ًؿپ 
ٳؼڄنو أؿَ ًٍٻٌرو أؿَ ٫ًخٍّظو أؿَ ٫ًڀٴو أؿَ ًٳَّ ّٰخٿٶ ٫ڀْو حٿَؿپ ًَّحىن 

 ن حٿٴٸَ اڅ ٗخء حهلل ط٬خٿَ.ٳؼڄنو ًٍُ ٫ًڀٴو ًٍُ ًٳَّ ٿڀز٤نش ٳ٬َٔ أڅ ّټٌڅ ٓيحىح ڃ
 ٠ؽ١ٝ تٓ ؼص١ٓ تٓ ػشٚج ػٓ ظذذٗ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ. لاي ؼذ٠س 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش ٷخٽ9 - 
كيػنخ ّلَْ رن كْٜن رن ٫ًَس ٷخٽ كيػظنِ ؿيطِ ٷخٿض ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

ٸٌىٻڂ رټظخد حهلل ٫ِ ًؿپ ٳخٓڄ٬ٌح ٿو ًأ٬ْ٣ٌح ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ًٿٌ حٓظ٬ڄپ ٫ڀْټڂ ٫زي ّ
 ٷخٽ9

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ9 - 
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كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ّلَْ رن كْٜن ٫ن ؿيطو ٷخٿض ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
 ّٸٌٽ َّكڂ حهلل حٿڄلڀٸْن َّكڂ حهلل حٿڄلڀٸْن ٷخٿٌح ٳِ حٿؼخٿؼش ًحٿڄٸَّٜن ٷخٽ ًحٿڄٸَّٜن.

 تٓ ٔعاد ػٓ ظذذٗ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػّٕٙا. لاي  ؼذ٠س
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ9 - 
كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ رن كْخڅ حٕٓيُ ٫ن حرن نـخى ٫ن ؿيطو ٷخٿض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍىًح حٿٔخثپ ًٿٌ ر٨ڀٲ ڃلظَٵ أً ڃلَٵ.
 ٌٝ ػّٕٙا. لاي ٠ؽ١ٝ تٓ ؼص١ٓ ػٓ أِٗ سظٟ اهلل ذؼاؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن ّلَْ رن  - 
 كْٜن ٫ن أڃو ٷخٿض9

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ ٳِ كـش حٿٌىح٩ ّٸٌٽ ّخ أّيخ حٿنخّ حطٸٌح -
 ٫ِ ًؿپ. حهلل ًحٓڄ٬ٌح ًأ٬ْ٣ٌح ًاڅ أڃَ ٫ڀْټڂ ٫زي كزِ٘ ڃـي٩ ڃخ أٷخځ ٳْټڂ ٻظخد حهلل

 اِشأج سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٙا.ؼذ٠س 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ ٷخٽ9 - 
أنزؤنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن حرن ٟڄَس رن ٬ْٓي ٫ن ؿيطو ٫ن حڃَأس ڃن نٔخثو ٷخٽ ًٷي -

ٻخنض ٛڀض حٿٸزڀظْن ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض ىهپ ٫ڀِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿِ حهظ٠زِ طظَٹ اكيحٻن حٿو٠خد كظَ طټٌڅ ّيىخ ٻْي حٿَؿپ ٷخٿض حهلل ٫ڀْو 

 ٳڄخ طَٻض حٿو٠خد كظَ ٿٸْض حهلل ٫ِ ًؿپ ًاڅ ٻخنض ٿظوظ٠ذ ًانيخ ٙرنش ػڄخنْن.
 ستاغ تٓ ػثذ اٌشؼّٓ تٓ ؼ٠ٛؽة ػٓ ظذذٗ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ. لاي ؼذ٠س 

ٷخٽ ٫زي حهلل ًٓڄ٬ظو أنزؤنخ ڃن حٿيْؼڂ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿيْؼڂ رن هخٍؿش - 
 ٷخٽ9

كيػنخ كٴٚ رن ڃَْٔس ٫ن حرن كَڃڀش ٫ن أرِ ػٴخٽ حٿڄَُ أنو ٷخٽ ٓڄ٬ض ٍرخف رن -
٫زي حٿَكڄن رن ك٤ٌّذ ّٸٌٽ كيػظنِ ؿيطِ أنيخ ٓڄ٬ض أرخىخ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ 

ط٬خٿَ ًٙ  حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ ٛٚس ٿڄن ٙ ًٌٟء ٿو ًٙ ًٌٟء ٿڄن ٿڂ ٌّٻَ حهلل
 ّئڃن رخهلل ڃن ٿڂ ّئڃن رِ ًٙ ّئڃن رِ ڃن ٙ ّلذ حٕنٜخٍ ٷخٽ9

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ْٗزخڅ ٷخٽ كيػنخ ِّّي رن ٫ْخٝ ٫ن أرِ ػٴخٽ  - 
 ًٷخٽ ٓڄ٬ض أرخىخ ٬ْٓي رن ُّي.ليّغ ريٌح حٿ
 أعذ تٓ وشص ظذ خاٌذ اٌمغشٞ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ. لاي ؼذ٠س 

 ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬ڄَ كيػنخ ىْ٘ڂ ٷخٽ9كيػنخ  - 
أنزؤنخ ْٓخٍ ٫ن هخٿي رن ٫زي حهلل حٿٸَُٔ ٫ن أرْو أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿـيه -

 ِّّي رن أٓي أكذ ٿڀنخّ ڃخ طلذ ٿنٴٔٺ ٷخٽ9
 كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنخ ٫ٸزش رن ڃټَځ حٿ٬ڄِ ٷخٽ9 - 
ن أرِ آلٶ ٫ن آڄخ٫ْپ رن أ٢ًٓ ٫ن هخٿي رن ٫زي كيػنخ ٓڀڂ رن ٷظْزش ٫ن ٌّنْ ر-

حهلل ٫ن ؿيه أٓي رن ٻَُ ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ حٿڄَّٞ طلخص ه٤خّخه 
 ٻڄخ ّظلخص ًٍٵ حٿ٘ـَ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنِ ڃلڄي رن ٫زي حهلل حٿَُحُ أرٌ ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ  - 
نخ ّٔخٍ أنو ٓڄ٪ هخٿي رن ٫زي حهلل حٿٸَُٔ ًىٌ ًٍف رن ٤٫خء رن أرِ ڃْڄٌنش ٷخٽ كيػ

 ّو٤ذ ٫ڀَ حٿڄنزَ ًىٌ ّٸٌٽ9
كيػنِ أرِ ٫ن ؿيُ أنو ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطلذ حٿـنش ٷخٽ ٷڀض -

 ن٬ڂ ٷخٽ ٳؤكذ ٕهْٺ ڃخ طلذ ٿنٴٔٺ.
نش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنِ أرٌ حٿلٔن ٫ؼڄخڅ رن أرِ ْٗزش رخٿټٌٳش ٓ - 

ػٚػْن ًڃخثظْن ٬ًّٸٌد حٿيًٍٷِ ٷخٙ كيػنخ ىْ٘ڂ رن رَْ٘ ٷخٽ ٫ؼڄخڅ رن أرِ ْٗزش أنزؤنخ 
 ّٔخٍ ٷخٽ9

ٓڄ٬ض هخٿي رن ٫زي حهلل حٿٸَُٔ ٫ڀَ حٿڄنزَ ّٸٌٽ كيػنِ أرِ ٫ن ؿيُ ِّّي رن أٓي ٷخٽ -
 ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ ِّّي رن أٓي أكذ ٿڀنخّ ڃخ طلذ ٿنٴٔٺ.

 اٌصؼة تٓ ظصاِح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ذ٠س ؼتم١ح 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ رټَ ًىٌ حٿڄٸيڃِ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي  - 

 رن ػخرض حٿ٬زيُ ٷخٽ9
كيػنخ ٫ڄًَ رن ىّنخٍ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل ٫ن حرن ٫زخّ ٫ن حٿ٬ٜذ -

ڀْو ًٓڀڂ ٿلڂ ْٛي ٳڀڂ ّٸزڀو ٳَأٍ ًٿٺ ٳِ رن ؿؼخڃش أنو أىيٍ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫
ًؿو حٿ٬ٜذ ٳٸخٽ انو ٿڂ ّڄن٬نخ أڅ نٸزپ ڃنٺ اٙ أنخ ٻنخ كَڃخ ٷخٽ ًٓجپ ٫ن حٿوْپ 

 ٣ٌّئًنيخ أًٙى حٿڄَ٘ٻْن رخٿڀْپ ٳٸخٽ ىڂ ٬ّنِ ڃن آرخثيڂ ًٷخٽ ٙ كڄَ اٙ هلل ًٿٌَٓٿو.
خ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنِ أرٌ هْؼڄش ُىَْ رن كَد ٷخٽ كيػن - 

 ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل ٫ن حرن ٫زخّ ٫ن حٿ٬ٜذ رن ؿؼخڃش ٷخٽ9
ڃَ رِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ رخٕرٌحء أً رٌىحڅ ٳؤىيّض ٿو ٿلڂ كڄخٍ -

ًكٖ ًىٌ ڃلَځ ٳَىه ٫ڀِ ٳڀڄخ ٍأٍ ٳِ ًؿيِ حٿټَحىْش ٷخٽ ٿْْ رنخ ٍى ٫ڀْٺ ًٿټنخ 
اٙ هلل ًٿٌَٓٿو ٷخٽ ًٓجپ ٫ن أىپ حٿيحٍ ڃن حٿڄَ٘ٻْن  كَځ ٷخٽ ًٓڄ٬ظو ّٸٌٽ ٙ كڄَ

 ّزْظٌڅ ٳْٜخد ڃن نٔخثيڂ ًًٍحٍّيڂ ٷخٽ ىڂ ڃنيڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنِ ڃ٬ٜذ ىٌ حٿِرَُْ ٷخٽ كيػنِ ٫زي حٿ٬ِِّ حرن  - 

ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن رن حٿلَع رن ٫زي حهلل رن ٫ْخٕ حٿڄوًِڃِ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن 
رن ٫زي حهلل حرن ٫ظزش رن ڃ٬ٌٔى ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زخّ ٫ن حٿ٬ٜذ رن ؿؼخڃش  ٫زْي حهلل
 حٿڀْؼ9ِ

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كڄَ حٿنٸْ٪ ًٷخٽ ٙ كڄَ اٙ هلل ًٿٌَٓٿو.-
كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ٜذ رن ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنِ ڃخٿٺ رن أنْ ٫ن حرن ٗيخد  - 

٫ظزش رن ڃ٬ٌٔى ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زخّ ٫ن حٿ٬ٜذ رن  ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل رن
 ؿؼخڃش حٿڀْؼِ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

أنو أىيُ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كڄخٍح ًكْ٘خ ًىٌ رخٕرٌحء أً رٌىحڅ ٳَىه -
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٳِ ًؿيِ 

 ڂ نَىه ٫ڀْٺ اٙ أنخ كَځ.ٳٸخٽ انخ ٿ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ڃنٌٍٜ رن أرِ ڃِحكڂ ٷخٽ كيػنخ أرٌ أًّْ ٫زي  - 
حهلل رن أًّْ ٓڄ٬ض ڃنو ٳِ هٚٳش حٿڄييُ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل ٫ن حرن 

 ٫زخّ ٫ن حٿ٬ٜذ رن ؿؼخڃش ٷخٽ9
ًكْ٘خ رٌىحڅ أً ٷخٽ رخٕرٌحء ٷخٽ ٳَىه  أىيّض ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كڄخٍح ٫ٸَْح-

 ٫ڀِ ٳڀڄخ ٍأٍ ٗيس ًٿٺ ٳِ ًؿيِ ٷخٽ انخ انڄخ ٍىىنخه ٫ڀْٺ ٕنخ كَځ ٷخٽ9
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنِ ٫زْي حهلل رن ٫ڄَ حٿٸٌحٍَُّ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ُّي  - 

 ٷخٽ9
رن ٫زخّ ٫ن ٓڄ٬ض ٛخٿق رن ٻْٔخڅ ّليع ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل ٫ن ٫زي حهلل -

حٿ٬ٜذ رن ؿؼخڃش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْنڄخ ىٌ رٌىحڅ اً أطخه حٿ٬ٜذ رن 
 ؿؼخڃش أً ٍؿپ رز٬ٞ كڄخٍ ًكٖ ٳَىه ٫ڀْو ٳٸخٽ انخ كَځ ٙ نؤٻپ حٿْٜي.

 كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ رټَ ٷخٽ9 - 
خّ ٫ن حٿ٬ٜذ رن ؿؼخڃش أڅ كيػنخ كڄخى رن ُّي ٷخٽ كيػنخ ٫ڄًَ رن ىّنخٍ ٫ن حرن ٫ز-

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ كڄَ اٙ هلل ًٌٍٓٿو.
كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ رټَ ٷخٽ كيػنخ كڄخى كيػنخ ٫ڄًَ رن ىّنخٍ ٫ن  - 

 حرن ٫زخّ ٫ن حٿ٬ٜذ رن ؿؼخڃش ٷخٽ9
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷْپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ هْڀنخ أ٣ًض أًٙى حٿڄَ٘ٻْن ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل -

 ىڂ ڃن آرخثيڂ.
 كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنِ ڃلڄي رن أرِ رټَ ٷخٽ9 - 
كيػنخ كڄخى كيػنخ ٫ڄًَ رن ىّنخٍ ٫ن حرن ٫زخّ ٫ن حٿ٬ٜذ رن ؿؼخڃش ٷخٽ أًطِ -

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٌىحڅ رلڄخٍ ًكٖ ٳَىه ًٷخٽ انخ كَځ ٙ نؤٻپ حٿْٜي.
رِ كيػنخ ٫خڃَ رن ٛخٿق حٿِرَُْ ٓنش ػڄخنْن ًڃخثش ٷخٽ كيػنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 

ٌّنْ رن ِّّي ٫ن حرن ٗيخد ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش ٫ن حرن ٫زخّ ٫ن 
 حٿ٬ٜذ رن ؿؼخڃش9

 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ كڄَ اٙ هلل ًٿٌَٓٿو.-
 ڄي رن ڃلڄي رن حٿڄَْٰس رن ّٔخٍ ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنِ أرٌ كڄْي حٿلڄِٜ أك - 
كيػنخ كٌْس ٷخٽ كيػنخ رٸْش ٫ن ٛٴٌحڅ ٫ن ٫ڄًَ ٫ن ٍحٗي رن ٬ٓي ٷخٽ ٿڄخ ٳظلض -

ح٤ٛوَ نخىٍ ڃنخى أٙ اڅ حٿيؿخٽ ٷي هَؽ ٷخٽ ٳڀٸْيڂ حٿ٬ٜذ رن ؿؼخڃش ٷخٽ ٳٸخٽ ٿٌٙ ڃخ 
يؿخٽ كظَ طٸٌٿٌڅ ٕهزَطټڂ انِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ ّوَؽ حٿ

 ٌّىپ حٿنخّ ٫ن ًٻَه ًكظَ طظَٹ حٕثڄش ًٻَه ٫ڀَ حٿڄنخرَ.
كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنِ أرٌ كڄْي ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد رن نـيس ٷخٽ كيػنخ آڄخ٫ْپ  - 

رن ٫ْخٕ ٷخٽ كيػنِ ؿ٬ٴَ رن حٿلَع ٫ن ڃلڄي رن آلٶ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زْي حهلل رن 
 خّ ٫ن حٿ٬ٜذ رن ؿؼخڃش حٿڀْؼِ ٷخٽ٫9زي حهلل رن ٫ظزش رن ڃ٬ٌٔى ٫ن حرن ٫ز

ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿيحٍ ڃن ىًٍ حٿڄَ٘ٻْن نٰ٘خىخ رْخطخ ٳټْٲ -
 رڄن ّټٌڅ طلض حٿٰخٍس ڃن حٿٌٿيحڅ ٷخٽ ىڂ ڃنيڂ.
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كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ أنزؤنخ آلٶ رن ڃنٌٍٜ حٿټٌٓؾ ڃن أىپ ڃًَ ٳِ ٓنش ػڄخڅ  - 
ْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زْي حهلل ٬ّنِ حرن ٫زي حهلل ٫ًَّ٘ن ًڃخثظْن ٷخٽ أنزؤنخ ٓٴ

 ٫ن حرن ٫زخّ أهزَه حٿ٬ٜذ رن ؿؼخڃش9
ٓجپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن أىپ حٿيحٍ ڃن حٿڄَ٘ٻْن ّزْظٌڅ ٳْٜخد ڃن نٔخثيڂ -

 ًًٍحٍّيڂ ٷخٽ ىڂ ڃنيڂ.
 كيػنخ ٫زي حهلل أنزؤنخ آلٶ رن ڃنٌٍٜ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ9 - 
نزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل ٫ن حرن ٫زخّ ٫ن حٿ٬ٜذ رن ؿؼخڃش أ-

 ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ نْٜذ ٳِ حٿزْخص ڃن ًٍحٍُ حٿڄَ٘ٻْن ٷخٽ ىڂ ڃنيڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنِ آلٶ رن ڃنٌٍٜ ٷخٽ أنزؤنخ ٬ّٸٌد رن ارَحىْڂ ٬ّنِ حرن  - 

ِ حرن ٻْٔخڅ ٫ن حرن ٗيخد أڅ ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل ٬ٓي ٷخٽ أنزؤنخ أرِ ٫ن ٛخٿق ٬ّن
 أهزَه أڅ حرن ٫زخّ أهزَه أڅ حٿ٬ٜذ رن ؿؼخڃش أهزَه أنو9

أىيُ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كڄخٍ ًكٖ ًىٌ رٌىحڅ ٳَىه ٫ڀْو ٷخٽ ٳڀڄخ ٍأٍ -
 ڃخ ٳِ ًؿيِ ٷخٽ انخ ٿڂ نَىه ٫ڀْٺ اٙ أنخ كَځ.

ٶ رن ڃنٌٍٜ ٷخٽ كيػنخ ٬ّٸٌد رن ارَحىْڂ ٬ّنِ حرن كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنخ آل - 
٬ٓي ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن ٛخٿق ٬ّنِ حرن ٻْٔخڅ ٫ن حرن ٗيخد أڅ ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل 
أهزَه أڅ حرن ٫زخّ أهزَه أڅ حٿ٬ٜذ رن ؿؼخڃش أهزَه أنو أىيُ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

ٷخٽ انخ ٿڂ نَىه ٫ڀْٺ اٙ ٫ڀْو ًٓڀڂ كڄخٍ ًكٖ ًىٌ رٌىحڅ ٳَىه ٳڀڄخ ٍأٍ ڃخ ٳِ ًؿيِ 
 أنخ كَځ.

كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنخ آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ ٬ّٸٌد رن ارَحىْڂ ٷخٽ كيػنخ حرن أهِ حرن  - 
ٗيخد ٫ن ٫ڄو ٷخٽ أهزَنِ ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش رن ڃ٬ٌٔى أڅ ٫زي حهلل رن 

 ٫زخّ ٻخڅ ّٸٌٽ9
ٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓڄ٬ض حٿ٬ٜذ رن ؿؼخڃش رن ٷْْ حٿڀْؼِ ّٸٌٽ أىيّض ٿ-

كڄخٍ ًكٖ رخٕرٌحء ٳَىه ٫ڀِ ٳڀڄخ ٫َٱ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ًؿيِ 
 ٻَحىْش ٍىه ٷخٽ انو ٿْْ رنخ ٍى ٫ڀْٺ ًٿټنخ كَځ.

 كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنِ آلٶ رن ڃنٌٍٜ ٷخٽ أهزَنخ أرٌ حٿْڄخڅ حٿلټڂ رن نخٳ٪ ٷخٽ9 - 
ٽ أهزَنِ ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش رن ڃ٬ٌٔى أڅ ٫زي أنزؤنخ ٬ْٗذ ٫ن حٿِىَُ ٷخ-

حهلل رن ٫زخّ أهزَه أنو ٓڄ٪ حٿ٬ٜذ رن ؿؼخڃش حٿڀْؼِ ًٻخڅ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ ّوزَ أنو أىيُ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كڄخٍ ًكٖ رخٕرٌحء أً رٌىحڅ 

هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿ٬ٜذ ٳڀڄخ ًحٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃلَځ ٳَىه حٿنزِ ٛڀَ ح
٫َٱ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ًؿيِ ٍىه ىيّظِ ٷخٽ ٿْْ رنخ ٍى ٫ڀْٺ ًٿټنِ 

 كَځ.
كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن ٓڀْڄخڅ رن كزْذ ٿٌّن ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ُّي ٫ن  - 

 9ٛخٿق رن ٻْٔخڅ ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل ٫ن حرن ٫زخّ ٫ن حٿ٬ٜذ رن ؿؼخڃش
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٷزپ كظَ اًح ٻخڅ رٌىحڅ أىيٍ ٿو أ٫َحرِ ٿلڂ ْٛي ٳَىه -

 ًٷخٽ انخ ٙ نؤٻپ حٿْٜي.
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كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ُّي ٫ن ٫ڄًَ رن ىّنخٍ  - 
ًكٖ  ٫ن حرن ٫زخّ ٫ن حٿ٬ٜذ رن ؿؼخڃش أنو أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رلڄخٍ

 ٳَىه ٫ڀْو ًٷخٽ انخ كَځ ٙ نؤٻپ حٿْٜي.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ حٿلټڂ رن ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ ڃٔڀڂ رن هخٿي ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زْي  - 

 حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش رن ڃ٬ٌٔى ٫ن حرن ٫زخّ ٫ن حٿ٬ٜذ رن ؿؼخڃش أنو ٷخٽ9
نيڂ ًنٔخإىڂ ٳنٸظڀيڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل نَٰ٘ حٿيحٍ أً حٿيّخٍ ڃن حٿڄَ٘ٻْن ٿْٚ ڃ٬يڂ ٛزْخ-

 ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىڂ ڃنيڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ أرٌ حٿٸخٓڂ رن أرِ حٿِنخى ٫ن حٿِنـِ ٷخٽ ٍأّض  - 

 حٿِىَُ ٛخرٰخ ٍأٓو رخٿٌٔحى.
كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنخ آلٶ رن ڃنٌٍٜ حٿټٌٓؾ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ٗڄْپ ٬ّنِ حٿن٠َ  - 

خ ڃلڄي ىٌ حرن ٫ڄًَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش ٫ن حرن ٷخٽ أنزؤن
 ٫زخّ ٫ن حٿ٬ٜذ رن ؿؼخڃش حٿڀْؼِ ٷخٽ9

ٻخڅ ّليع ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أكخىّغ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -
خٍ ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ كڄَ اٙ هلل ًٿٌَٓٿو ٷخٽ ًأىيّض ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كڄ

ًكٖ ًىٌ ڃلَځ ٳَىه ٫ڀِ ٳ٬َٱ ًٿٺ ٳِ ًؿيِ ٳٸخٽ انخ ٿڂ نَىه ٫ڀْٺ اٙ أنخ كَځ 
 ًٓؤٿظو ٫ن أًٙى حٿڄَ٘ٻْن ٳٸخٽ حٷظڀيڂ ڃ٬يڂ ًٷي نيَ ٫نيڂ ٌّځ هْزَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ آلٶ رن ڃنٌٍٜ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٬ّنِ حٿلڄْيُ ٷخٽ  - 
 ٽ9كيػنخ ٓٴْخڅ ٷخٽ كيػنخ حٿِىَُ ٷخ

أهزَنِ ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل أنو ٓڄ٪ حرن ٫زخّ ّٸٌٽ أهزَنِ حٿ٬ٜذ رن ؿؼخڃش حٿڀْؼِ -
ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٓجپ ٫ن أىپ حٿيحٍ ڃن حٿڄَ٘ٻْن ّزْظٌڅ 
ٳْٜخد ڃن نٔخثيڂ ًًٍحٍّيڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىڂ ڃنيڂ ًٓڄ٬ض 

ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ كڄَ اٙ هلل ًٿٌَٓٿو ًأىيّض ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿلڂ كڄخٍ ًكٖ ًىٌ رخٕرٌحء أً رٌىحڅ ٳَىه ٫ڀِ ٳڀڄخ ٍأٍ حٿټَحىْش ٳِ 

ليّغ ًؿيِ ٷخٽ انو ٿْْ ڃنخ ٍى ٫ڀْٺ ًٿټنخ كَځ ٷخٽ ٓٴْخڅ ٳليػنخ ٫ڄًَ رن ىّنخٍ ر
ڃن آرخثيڂ ٳڀڄخ ٷيځ ٫ڀْنخ حٿِىَُ حٿ٬ٜذ ىٌح ٫ن حٿِىَُ ٷزپ أڅ نڀٸخه ٳٸخٽ ٳْو ىڂ 

 طٴٸيطو ٳڀڂ ّٸپ ًٷخٽ ىڂ هَْ ڃنيڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ىحًى رن ٫ڄًَ أرٌ ٓڀْڄخڅ حٿ٠زِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ  - 

حٿِنخى ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿلَع ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش ٫ن حرن ٫زخّ أڅ 
 حٿ٬ٜذ رن ؿؼخڃش ٷخٽ9

ٽ حهلل حٿيحٍ ڃن ىًٍ حٿڄَ٘ٻْن نٜزليخ ٿڀٰخٍس ٳنْٜذ حٿٌٿيحڅ طلض ر٤ٌڅ ٷڀض ّخ ٌٍٓ-
 حٿوْپ ًٙ ن٬َ٘ ٳٸخٽ انيڂ ڃنيڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ آلٶ رن ڃنٌٍٜ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حهلل رن ڃٔڀڄش ٫ن ڃخٿٺ ٫ن حرن  - 
ٗيخد ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش رن ڃ٬ٌٔى ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زخّ ٫ن حٿ٬ٜذ 

ن ؿؼخڃش حٿڀْؼِ أنو أىيُ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ رخٕرٌحء أً رٌىحڅ ر
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كڄخٍح٭ ًكْ٘خ ٳَىه ٫ڀْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٳِ ًؿيِ ٷخٽ ٿڂ نَىه ٫ڀْٺ اٙ أنخ كَځ.

خىس ڃؼڀو ٬ّنِ ٫ن ڃخٿٺ ًٷخٽ ًٍف كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ ًٍف رن ٫ز - 
 ًؿيو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ أرٌ ن٬ْڂ ٷخٽ كيػنخ حرن ٫ْْنش ٫ن  - 
 حٿِىَُ ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل ٫ن حرن ٫زخّ ٫ن حٿ٬ٜذ رن ؿؼخڃش ٷخٽ9

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ كڄَ اٙ هلل ًٌٍٓٿو.-
 اٌشؼّٓ تٓ عٕح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ػثذ ؼذ٠س 

 كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنخ أرٌ أكڄي حٿيْؼڂ رن هخٍؿش ٷخٽ9 - 
كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن آلٶ رن ٫زي حهلل رن أرِ ٳًَس ٫ن ٌّٓٲ رن ٓڀْڄخڅ -

٫ن ؿيطو ڃْڄٌنش ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٓنش أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ريأ 
ػڂ ٬ٌّى ٯَّزخ ٻڄخ ريأ ٳ٤ٌرَ ٿڀَٰرخء ٷْپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًڃن حٿَٰرخء ٷخٽ  حٗٓٚځ ٯَّزخ

حٿٌّن ّٜڀلٌڅ اًح ٳٔي حٿنخّ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٿْنلخُڅ حّٗڄخڅ اٿَ حٿڄيّنش ٻڄخ ّـٌُ 
حٿْٔپ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٿْؤٍُڅ حٗٓٚځ اٿَ ڃخ رْن حٿڄٔـيّن ٻڄخ طؤٍُ حٿلْش اٿَ 

 كـَىخ.
  ذؼاٌٝ ػٕٗ.عؼذ اٌذ١ًٌ سظٟ اهللؼذ٠س 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ڃ٬ٜذ رن ٫زي حهلل ىٌ حٿِرَُْ ٷخٽ9 - 
كيػنِ أرِ ٫ن ٳخثي ڃٌٿَ ٫زخىٽ ٷخٽ هَؿض ڃ٪ ارَحىْڂ رن ٫زي حٿَكڄن رن ٫زي حهلل رن -

أرِ ٍر٬ْش ٳؤٍٓپ ارَحىْڂ رن ٫زي حٿَكڄن رن ٬ٓي كظَ اًح ٻنخ رخٿ٬َؽ أطخنخ حرن ٿ٬ٔي 
هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ٣َّٶ ٍٻٌرو ٳٸخٽ ارَحىْڂ أهزَنِ ٬ًٓي حٿٌُ ىٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح

ڃخ كيػٺ أرٌٹ ٷخٽ حرن ٬ٓي كيػنِ أرِ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطخىڂ ًڃ٬و 
أرٌ رټَ ًٻخڅ ٕرِ رټَ ٫نينخ رنض ڃٔظ٬َٟش ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍحى 

خثَ ڃن ٍٻٌرو ًرو ٿٜخڅ ڃن أٓڀڂ حٗهظٜخٍ ٳِ حٿ٤َّٶ اٿَ حٿڄيّنش ٳٸخٽ ٿو ٬ٓي ىٌح حٿٰ
ّٸخٽ ٿيڄخ حٿڄيخنخڅ ٳبڅ ٗجض أهٌنخ ٫ڀْيڄخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هٌ رنخ 
٫ڀْيڄخ ٷخٽ ٬ٓي ٳوَؿنخ كظَ أَٗٳنخ اًح أكيىڄخ ّٸٌٽ ٿٜخكزو ىٌح حٿْڄخنِ ٳي٫خىڄخ 

أٓڄخثيڄخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٬َٝ ٫ڀْيڄخ حٗٓٚځ ٳؤٓڀڄخ ػڂ ٓؤٿيڄخ ٫ن 
ٳٸخٙ نلن حٿڄيخنخڅ ٳٸخٽ رپ أنظڄخ حٿڄټَڃخڅ ًأڃَىڄخ أڅ ّٸيڃخ ٫ڀْو حٿڄيّنش ٳوَؿنخ كظَ 
أطْنخ ٧خىَ ٷزخء ٳظڀٸَ رنٌ ٫ڄًَ رن ٫ٌٱ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أّن أرٌ أڃخڃش 
أ٬ٓي رن ٍُحٍس ٳٸخٽ ٬ٓي رن هْؼڄش أنو أٛخد ٷزڀِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٳٚ أهزَه ٿٺ ػڂ ڃ٠َ 

َ اًح ٣ڀ٪ ٫ڀَ حٿنوپ ٳبًح حٿَ٘د ڃڄڀٌء ٳخٿظٴض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ أرِ كظ
رټَ ٍِٟ حهلل ٫نو ٳٸخٽ ّخ أرخ رټَ ىٌح حٿڄنِٽ ٍأّظنِ أنِٽ ٫ڀَ كْخٝ ٻلْخٝ رنِ 

 ڃيٿؾ.
 ِغٛس تٓ ٠ض٠ذ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

ڃ٬خًّش ٫ن ّلَْ رن كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنِ َّٓؾ رن ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ ڃًَحڅ رن  - 
 ٻؼَْ حٿټخىڀِ ٫ن ڃٌٍٔ رن ِّّي حٕٓيُ ٷخٽ9
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ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًطَٹ آّش ٳٸخٽ ٿو ٍؿپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل طَٻض آّش -
 ٻٌح ًٻٌح ٷخٽ ٳيٚ ًٻَطنْيخ.

 سعٛي ل١صش ئٌٝ سعٛي اهلل صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 
ٻظخرو ٷخٽ كيػنخ ٫زخى رن ٫زخى ٬ّنِ  كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنخ َّٓؾ رن ٌّنْ ڃن - 

 حٿڄيڀزِ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ؼڄخڅ رن هؼْڂ ٫ن ٬ْٓي رن أرِ ٍحٗي ڃٌٿَ ٓٽ ڃ٬خًّش ٷخٽ9
ٷيڃض حٿ٘خځ ٳٸْپ ٿِ ٳِ ىٌه حٿټنْٔش ٌٍٓٽ ٷَْٜ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٷخٽ ٳيهڀنخ حٿټنْٔش ٳبًح أنخ رْ٘ن ٻزَْ ٳٸڀض ٿو أنض ٌٍٓٽ ٷَْٜ اٿَ ٍ
٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٷڀض كيػنِ ٫ن ًٿٺ ٷخٽ أنو ٿڄخ ٯِح طزٌٹ ٻظذ اٿَ ٷَْٜ ٻظخرخ 
ًر٬غ رو ڃ٪ ٍؿپ ّٸخٽ ٿو ىكْش رن هڀْٴش ٳڀڄخ ٷَأ ٻظخرو ٬ًٟو ڃ٬و ٫ڀَ ََّٓه ًر٬غ 
اٿَ ر٤خٍٷظو ًٍإًّ أٛلخرو ٳٸخٽ اڅ ىٌح حٿَؿپ ٷي ر٬غ اٿْټڂ ٌٍٓٙ ًٻظذ اٿْټڂ ٻظخرخ 

َٻڂ اكيٍ ػٚع اڃخ أڅ طظز٬ٌه ٫ڀَ ىّنو أً طٸًَح ٿو روَحؽ ّـَُ ٿو ٫ڀْټڂ ًّٸَٻڂ ّوْ
٫ڀَ ىْجظټڂ ٳِ رٚىٻڂ أڅ أڅ طڀٸٌح اٿْو رخٿلَد ٷخٽ ٳنوًَح نوَس كظَ هَؽ ر٠٬يڂ ڃن 
رَحنٔيڂ ًٷخٿٌح ٙ نظز٬و ٫ڀَ ىّنو ًني٩ ىّننخ ًىّن آرخثنخ ًٙ نٸَ ٿو روَحؽ ّـَُ ٿو 

حٿلَد ٳٸخٽ ٷي ٻخڅ ًحٹ ًٿټنِ ٷي ٻَىض أڅ أٳظخص ىًنټڂ رؤڃَ ٷخٽ ٫ڀْنخ ًٿټن نڀٸِ اٿْو 
٫زخى ٳٸڀض ٙرن هؼْڂ أًٿْْ ٷي ٻخڅ ٷخٍرٌىڂ رخٗٓٚځ ٳْڄخ رڀٰنخ ٷخٽ رڀَ ٿٌٙ أنو ٍأٍ 
ڃنيڂ ٷخٽ ٳٸخٽ حرٌٰنِ ٍؿٚ ڃن حٿ٬َد أٻظذ ڃ٬و اٿْو ؿٌحد ٻظخرو ٷخٽ ٳؤطْض ًأنخ ٗخد 

يڄخ نْٔض ڃن ِٗء ٳخكٴ٦ ٫نِ ػٚع هٚٽ حن٨َ ٳخن٤ڀٶ رِ اٿْو ٳټظذ ؿٌحرو ًٷخٽ ٿِ ڃ
اًح ىٌ ٷَأ ٻظخرِ ىپ ٌّٻَ حٿڀْپ ًحٿنيخٍ ًىپ ٌّٻَ ٻظخرو اٿِ ًحن٨َ ىپ طٍَ ٳِ ٧يَه 
٫ڀڄخ ٷخٽ ٳؤٷزڀض كظَ أطْظو ًىٌ رظزٌٹ ٳِ كڀٸش ڃن أٛلخرو ڃنظـْن ٳٔؤٿض ٳؤهزَص رو 

ٷٌٿو ى٫ٌطنِ اٿَ ؿنش  ٳيٳ٬ض اٿْو حٿټظخد ٳي٫خ ڃ٬خًّش ٳٸَأ ٫ڀْو حٿټظخد ٳڀڄخ أطَ ٫ڀَ
٫َٟيخ حٿٔڄٌحص ًحٍٕٝ ٳؤّن حٿنخٍ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ؿخء حٿڀْپ 
ٳؤّن حٿنيخٍ ٷخٽ ٳٸخٽ انِ ٷي ٻظزض اٿَ حٿنـخِٗ ٳوَٷو ٳوَٷو حهلل ڃوَٵ حٿڄڀٺ ٷخٽ ٫زخى 

ڄيّنش اٿَ ٳٸڀض ٙرن هؼْڂ أٿْْ ٷي أٓڀڂ حٿنـخِٗ ًن٬خه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿ
أٛلخرو ٳٜڀَ ٫ڀْو ٷخٽ رڀَ ًحٹ ٳٚڅ رن ٳٚڅ ًىٌح ٳٚڅ رن ٳٚڅ ٷي ًٻَىڂ حرن هؼْڂ 
ؿڄ٬ْخ ًنْٔظيڄخ ًٻظزض اٿَ ٻٍَٔ ٻظخرخ ٳڄِٷو ٳڄِٷو حهلل طڄِّٶ حٿڄڀٺ ًٻظزض اٿَ ٷَْٜ 
ٻظخرخ ٳؤؿخرنِ ٳْو ٳڀڂ طِٽ حٿنخّ ّوٌ٘څ ڃنيڂ رؤٓخ ڃخ ٻخڅ ٳِ حٿ٬ْٖ هَْ ػڂ ٷخٽ ٿِ ڃن 

ڃن طنٌم ٷخٽ ّخ أهخ طنٌم ىپ ٿٺ ٳِ حٗٓٚځ ٷڀض ٙ انِ أٷزڀض ڃن ٷزپ ٷٌځ  أنض ٷڀض
ًأنزؤنخ ٳْيڂ ٫ڀَ ىّن ًٿٔض ڃٔظزيٙ ريّنيڂ كظَ أٍؿ٪ اٿْيڂ ٷخٽ ٳ٠لٺ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً طزٔڂ ٳڀڄخ ٷ٠ْض كخؿظِ ٷڄض ٳڀڄخ ًٿْض ى٫خنِ ٳٸخٽ ّخ أهخ طنٌم 

ٷي نْٔظيڄخ ٳخٓظيٍص ڃن ًٍحء حٿلڀٸش ًأٿٸَ رَىس ىڀڂ ٳخڃٞ ٿڀٌُ أڃَص رو ٷخٽ ًٻنض 
 ٻخنض ٫ڀْو ٫ن ٧يَه ٳَأّض ٯ٠ًَٱ ٻظٴو ڃؼپ حٿڄلـڂ حٿ٠وڂ.

 كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنِ أرٌ ٫خڃَ كٌػَس رن أَّٗ أڃٚه ٫ڀِ ٷخٽ9 - 
أهزَنِ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ؼڄخڅ رن هؼْڂ ٫ن ٬ْٓي رن أرِ ٍحٗي ٷخٽ ٻخڅ -

اٿِ ُڃن ِّّي رن ڃ٬خًّش ٳٸڀض ٿو أهزَنِ ٫ن ٻظخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ٌٍٓٽ ٷَْٜ ؿخٍ 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ ٷَْٜ ٳٸخٽ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍٓپ ىكْش حٿټڀزِ اٿَ 
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٫زخى أطڂ ًأكٔن كيّغ ٫زخى رن ٫زخى ًكيّغ ٷَْٜ ًٻظذ ڃ٬و اٿْو ٻظخرخ ٳٌٻَ نلٌ 
َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن ى٫خه اٿَ ًُحى ٷخٽ ٳ٠لٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀليّغ حٷظٜخٛخ ٿڀ

حٗٓٚځ ٳؤرَ أڅ ّٔڀڂ ًطٚ ىٌه حّٓش انٺ ٙ طييُ ڃن أكززض ًٿټن حهلل ّييُ ڃن ّ٘خء ػڂ 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انٺ ٌٍٓٽ ٷٌځ ًاڅ ٿٺ كٸخ ًٿټن ؿجظنخ ًنلن 
 ڃَڃڀٌڅ ٳٸخٽ ٫ؼڄخڅ رن ٫ٴخڅ أنخ أٻٌٔه كڀش ٟٴٌٍّش ًٷخٽ ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٫ڀِ

 ْٟخٳظو.
 اتٓ ػثظ ؽ١خ أدسن اٌعا١ٍ٘ح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ حٿزَٓخنِ ٷخٽ9 - 
أنزؤنخ ٫زي حهلل رن أرِ ُّخى ٷخٽ كيػنِ ٫زي حهلل رن ٻؼَْ حٿيحٍُ ٫ن ڃـخىي ٷخٽ كيػنخ -

ْ ٷخٽ ٻنض أٌٓٵ ٓٽ ٿنخ ْٗن أىٍٹ حٿـخىڀْش ًنلن ٳِ ٯًِس ًٍىّ ّٸخٽ ٿو حرن ٫ز
رٸَس ٷخٽ ٳٔڄ٬ض ڃن ؿٌٳيخ ّخ آٽ ًٍّن ٷٌٽ ٳْٜق ٍؿپ ّْٜق ٙ اٿو اٙ حهلل ٷخٽ ٳٸيڃنخ 

 ڃټش ٳٌؿينخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي هَؽ رڄټش.
 ػثذ اٌشؼّٓ تٓ خثاب اٌغٍّٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي رن ٫زي  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنِ أرٌ ڃٌَٓ حٿ٬نُِ - 
حٿٌحٍع ٷخٽ كيػنِ ٓټن رن حٿڄَْٰس ٷخٽ كيػنِ حٿٌٿْي رن أرِ ى٘خځ ٫ن ٳَٷي أرِ ٣ڀلش 

 ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن هزخد حٿٔڀڄِ ٷخٽ9
هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳلَغ ٫ڀَ ؿْٖ حٿ٬َٔس ٳٸخٽ ٫ؼڄخڅ رن ٫ٴخڅ -

َِ ڃخثش ر٬َْ رؤكٚٓيخ ًأٷظخريخ ٷخٽ ػڂ ك َِ ڃخثش أهٍَ رؤكٚٓيخ ٫ڀ غ ٳٸخٽ ٫ؼڄخڅ ٫ڀ
َِ ڃخثش أهٍَ  ًأٷظخريخ ٷخٽ ػڂ نِٽ ڃَٷخه ڃن حٿڄنزَ ػڂ كغ ٳٸخٽ ٫ؼڄخڅ رن ٫ٴخڅ ٫ڀ
رؤكٚٓيخ ًأٷظخريخ ٷخٽ ٳَأّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ رْيه ىټٌح ّلَٻيخ ًأهَؽ 

 ٫زي حٿٜڄي ّيه ٻخٿڄظ٬ـذ ڃخ ٫ڀَ ٫ؼڄخڅ ڃخ ٫ڄپ ر٬ي ىٌح.
٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنِ أرٌ ڃٌَٓ حٿ٬نُِ ٷخٽ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ ٷخٽ  كيػنخ - 

كيػنخ ٓټن رن حٿڄَْٰس ٷخٽ كيػنخ حٿٌٿْي رن ى٘خځ ٣ًڀلش ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن هزخد 
 حٿٔڀڄِ ٷخٽ9

 ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ه٤ذ ٳلٞ ٫ڀَ ؿْٖ حٿ٬َٔس ٳٌٻَه.-
 ؼاٌٝ ػٕٗ.أتٟ اٌغاد٠ح سظٟ اهلل ذؼذ٠س تم١ح 

كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنِ أرٌ ڃٌَٓ حٿ٬نُِ ڃلڄي رن حٿڄؼنَ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ  - 
٫يُ ٫ن حرن ٫ٌڅ ٫ن ٻڀؼٌځ رن ؿزَ ٷخٽ ٻنخ رٌح٢ٓ حٿٸٜذ ٫ني ٫زي ح٫ٕڀَ رن ٫زي 
حهلل رن ٫خڃَ ٷخٽ ٳبًح ٫نيه ٍؿپ ّٸخٽ ٿو أرٌ حٿٰخىّش حٓظٔٸَ ڃخء ٳؤطَ ربنخء ڃٴ٠ٞ ٳؤرَ 

ٙ طَؿ٬ٌح ر٬يُ ٻٴخٍح أً ليّغ ًٻَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ىٌح حٿأڅ َّ٘د ً
ٟٚٙ ٗٺ حرن أرِ ٫يُ ٠َّد ر٠٬ټڂ ٍٷخد ر٬ٞ ٳبًح ٍؿپ ٓذ ٳٚنخ ٳٸڀض ًحهلل 
ٿجن أڃټننِ حهلل ڃنٺ ٳِ ٻظْزش ٳڀڄخ ٻخڅ ٌّځ ٛٴْن اًح أنخ رو ٫ًڀْو ى٩ٍ ٷخٽ ٳٴ٤نض اٿَ 

ٳبًح ىٌ ٫ڄخٍ رن ّخَٓ ٷخٽ ٷڀض ًأُ ّي ٻٴظخه  حٿٴَؿش ٳِ ؿَرخڅ حٿي٩ٍ ٳ٬٤نظو ٳٸظڀظو
 ّټَه أڅ َّ٘د ٳِ انخء ڃٴ٠ٞ ًٷي ٷظپ ٫ڄخٍ رن ّخَٓ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي رن ٫زي حٿٌحٍع ٷخٽ كيػنخ ٍر٬ْش رن  - 
 ٻڀؼٌځ ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن أرِ ٯخىّش حٿـينِ ٷخٽ9

حٿ٬ٸزش ٳٸخٽ ّخ أّيخ حٿنخّ اڅ ىڃخءٻڂ ًأڃٌحٿټڂ  ه٤زنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ-
٫ڀْټڂ كَحځ اٿَ أڅ طڀٸٌح ٍرټڂ ٻلَڃش ٌّڃټڂ ىٌح ٳِ رڀيٻڂ ىٌح ٳِ ٗيَٻڂ ىٌح أٙ ىپ 

 رڀٰض ٷخٿٌح ن٬ڂ ٷخٽ حٿڀيڂ ىپ رڀٰض.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنِ ٍر٬ْش ٷخٽ كيػنِ أرِ ٷخٽ9 - 
خٽ رخ٬ّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ حٿ٬ٸزش ٳٸخٽ ّخ ٓڄ٬ض أرخ ٯخىّش حٿـينِ ٷ-

 أّيخ حٿنخّ اڅ ىڃخءٻڂ ٳٌٻَ ڃؼڀو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ حٿٜڀض رن ڃ٬ٌٔى حٿـليٍُ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن  - 

 ٫زي حٿَكڄن حٿ٤ٴخًُ ٷخٽ9
هلل ٛڀَ حهلل هَؽ أرٌ حٿٰخىّش ًكزْذ رن كَع ًأځ أرِ حٿ٬خٿْش ڃيخؿَّن اٿَ ٌٍٓٽ ح-

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤٓڀڄٌح ٳٸخٿض حٿڄَأس أًٛنِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ اّخٹ ًڃخ ٌّٔء حًٕڅ.
 ظشاس تٓ األصٚس سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن رټخٍ ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿڄزخٍٹ  - 
ٍ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ٬ّٸٌد رن رلَْ ٫ن َٟحٍ رن حًُٕ

 ڃَ رو ىٌ ّلڀذ ٳٸخٽ ى٩ ىح٫ِ حٿڀزن.
كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنخ أرٌ رټَ رن ڃلڄي رن ٫زي حهلل ؿخٍنخ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن ٬ْٓي  - 

حٿزخىڀِ حٕػَځ حٿزَُٜ ٷخٽ كيػنخ ٓٚځ رن ٓڀْڄخڅ حٿٸخٍُ ٷخٽ كيػنخ ٫خٛڂ رن رييٿش ٫ن 
 ٷخٽ9 أرِ ًحثپ ٫ن َٟحٍ رن حًٍُٕ

 أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض أڃيى ّيٹ أرخ٬ّٺ ٫ڀَ حٗٓٚځ ٷخٽ َٟحٍ ػڂ ٷڀض9-
 ًحٿوڄَ طٜڀْش ًحرظيخٙ* **طَٻض حٿٸيحف ٫ًِٱ حٿٸْخڅ 

 ًكڄڀِ ٫ڀَ حٿڄَ٘ٻْن حٿٸظخٙ **ًٻٍَ حٿڄلزَ ٳِ ٯڄَس *
 ٳٸي ر٬ض ڃخٿِ ًأىڀِ حرظيحٙ. **ٳْخ ٍد ٙ أٯزنن ٓٴ٬ظِ *

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٯزنض ٓٴ٬ظٺ ّخ َٟحٍ. ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنِ ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن نڄَْ ٷخٽ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ  - 

 كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٬ّٸٌد رن رلَْ ٫ن َٟحٍ رن حًٍُٕ ٷخٽ9
٩ ر٬ؼنِ أىڀِ رڀٸٌف اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤڃَنِ أڅ أكڀزيخ ٳلڀزظيخ ٳٸخٽ ى-

 ىح٫ِ حٿڀزن.
كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنِ ٛخٿق حٿلټڂ رن ڃٌَٓ ٷخٽ أنزؤنخ ٫َْٔ رن ٌّنْ ٫ن  - 

 ح٫ٕڄٖ ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن حٿڄَْٰس رن ٬ٓي ٫ن أرْو أً ٫ن ٫ڄو ٷخٽ9
أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬َٳش ٳؤهٌص رِڃخځ نخٷظو أً رو٤خڃيخ ٳيٳ٬ض ٫نو ٳٸخٽ -

نزجنِ ر٬ڄپ ّٸَرنِ اٿَ حٿـنش ًّز٬ينِ ڃن حٿنخٍ ٷخٽ ٳَٳ٪  ى٫ٌه ٳؤٍد ڃخ ؿخء رو ٳٸڀض
ٍأٓو اٿَ حٿٔڄخء ػڂ ٷخٽ ٿجن ٻنض أً ؿِص ٳِ حٿو٤زش ٿٸي أ٨٫ڄض أً أ٣ٌٿض ط٬زي حهلل ٙ 
طَ٘ٹ رو ْٗجخ ًطٸْڂ حٿٜٚس ًطئطِ حٿِٻخس ًطلؾ حٿزْض ًطٌٜځ ٍڃ٠خڅ ًطؤطِ حٿنخّ ڃخ 

 نو هپ ٫ن ُڃخځ حٿنخٷش.طلذ أڅ ّئطٌه اٿْٺ ًڃخ ٻَىض ٿنٴٔٺ ٳي٩ حٿنخّ ڃ
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 ٠ٛٔظ تٓ ؽذاد سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنخ أرٌ ڃٌَٓ حٿ٬نُِ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن ٫ؼڄش ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي  - 

رن رَْ٘ ٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن أرِ حٿ٬٘ؼخء ٫ن ٌّنْ رن ٗيحى أڅ ٌٍٓٽ حهلل 
 ّٶ.ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن ٌٛځ أّخځ حٿظَ٘

 رٞ ا١ٌذ٠ٓ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنِ ڃلڄي رن حٿڄؼنَ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬يٽ رن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ كيػنخ ٬ْٗذ  - 

 رن ڃ٤َْ ٫ن أرْو ڃ٤َْ ًڃ٤َْ كخَٟ ّٜيٷو ڃٸخٿظو ٷخٽ9
ٻْٲ ٻنض أهزَطٺ ٷخٽ ّخ أرظخه أهزَطنِ أنٺ ٿٸْٺ ًً حٿْيّن رٌُ ه٘ذ ٳؤهزَٹ أڅ -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ريڂ أكيٍ ٛٚطِ حٿ٬َ٘ ًىِ حٿ٬َٜ ٳٜڀَ ٌٍٓٽ حهلل 
ٍٻ٬ظْن ًهَؽ ٫َٓخڅ حٿنخّ ًىڂ ّٸٌٿٌڅ أٷَٜص حٿٜٚس أٷَٜص حٿٜٚس ٳٸخځ ٌٍٓٽ 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأطز٬و أرٌ رټَ ٫ًڄَ ٍِٟ حهلل ٫نيڄخ ًىڄخ ڃزظيّو، ٳڀلٸو ًً 

ٳٸخٽ ڃخ ٷَٜص ًٙ نْٔض ػڂ أٷزپ  حٿْيّن ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٷَٜص حٿٜٚس أځ نْٔض
٫ڀَ أرِ رټَ ٫ًڄَ ٍِٟ حهلل ٫نيڄخ ٳٸخٽ ڃخ ّٸٌٽ ًً حٿْيّن ٳٸخٙ ٛيٵ ّخ ٌٍٓٽ حهلل 
ٳَؿ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًػخد حٿنخّ ٳٜڀَ ٍٻ٬ظْن ػڂ ٓڀڂ ػڂ ٓـي ٓـيطِ 

َ حٿٔيٌ ٷخٽ أرٌ ٓڀْڄخڅ كيػض ٓض ٓنْن أً ٓز٪ ٓنْن ػڂ ٓڀڂ ًٗټټض ٳْو ًىٌ أٻؼ
 كٴ٨ِ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ نَٜ رن ٫ڀِ ٷخٽ أهزَنِ ڃ٬يٍ رن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ9 - 
ليّغ ًُ حٿْيّن ٳؤطْظو ٳٔؤٿظو ٳبًح ىٌ ْٗن ٻزَْ ٙ ّنٴٌ حٿكيّغ أطْض ڃ٤َْح ٕٓؤٿو ٫ن -

ڃن حٿټزَ ٳٸخٽ حرنو ٬ْٗذ رڀَ ّخ أرض كيػظنِ أڅ ًح حٿْيّن ٿٸْٺ رٌُ ه٘ذ ٳليػٺ أڅ 
و ًٓڀڂ ٛڀَ ريڂ اكيٍ ٛٚطِ حٿ٬ِ٘ ًىِ حٿ٬َٜ ٍٻ٬ظْن ػڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ

ٓڀڂ ٳوَؽ ٫َٓخڅ حٿنخّ ٳٸخٽ أٷَٜص حٿٜٚس ًٳِ حٿٸٌځ أرٌ رټَ ٫ًڄَ ٳٸخٽ ًً حٿْيّن 
أٷَٜص حٿٜٚس أځ نْٔض ٷخٽ ڃخ ٷَٜص حٿٜٚس ًٙ نْٔض ػڂ أٷزپ ٫ڀِ أرِ رټَ ٫ًڄَ 

ٌٽ حهلل ٳَؿ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ٍِٟ حهلل ٫نيڄخ ٳٸخٽ ڃخ ّٸٌٽ ًً حٿْيّن ٳٸخٙ ٛيٵ ّخ ٍٓ
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًػخد حٿنخّ ًٛڀَ ريڂ ٍٻ٬ظْن ػڂ ٓڀڂ ػڂ ٓـي ريڂ ٓـيطِ حٿٔيٌ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرٌ ڃ٬ڄَ ٫ن حرن أرِ كخُځ ٷخٽ ؿخء ٍؿپ اٿَ ٫ڀِ رن كْٔن  - 
 .ٳٸخٽ ڃخ ٻخڅ ڃنِٿش أرِ رټَ ٫ًڄَ ڃن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ڃنِٿظيڄخ حٿٔخ٫ش

 ظذ أ٠ٛب تٓ ِٛعٝ تٓ ػّشٚ تٓ عؼ١ذ تٓ اٌؼاؿ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنخ ٫زْي حهلل رن ٫ڄَ حٿٸٌحٍَُّ ًهڀٲ رن ى٘خځ ٷخٙ كيػنخ ٫خڃَ  - 

 رن أرِ ٫خڃَ حٿوِحُ ٫ن أٌّد رن ڃٌَٓ ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٷخٽ9
 ه نلٚ أٳ٠پ ڃن أىد كٔن.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ نلپ ًحٿي ًٿي-

 أتٟ ؼغٓ اٌّاصٟٔ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ. تٍغٕٟ أٔٗ ٌٗ صؽثح.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنخ ٫زْي حهلل رن ٫ڄَ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ڃلڄي حٿيٍحًٍىُ  - 

 ٷخٽ ٫ڄًَ رن ّلَْ كيػنِ ٫ن ّلَْ رن ٫ڄخٍس ٫ن ؿيه أرِ كٔن ٷخٽ9
ٽ حٿٸٌحٍَُّ ڃَس ٳؤهٌص ىرٔظْن ٷخٽ ًأڃيڄخ طََٕٗ ىهڀض حٌٕٓحٵ ًٷخٽ ٳؤػَص ًٷخ-

٫ڀْيڄخ ًأنخ أٍّي أڅ آهٌىڄخ ٷخٽ ٳيهپ ٫ڀِ أرٌ كٔن ٳن٩ِ ڃظْوش ٷخٽ ٳ٠َرنِ ريخ ٳٸخٿض 
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ٿِ حڃَأس ڃنخ ّٸخٽ ٿيخ ڃَّڂ ٿٸي ط٬ٔض ڃن ٠٫يه ًڃن طټَْٔ حٿڄظْوش ٳٸخٽ ٿِ أٿڂ ط٬ڀڂ أڅ 
 ڄيّنش.ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كَځ ڃخ رْن ٙرظِ حٿ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرٌ ٳ٠پ حٿڄًَُُ ٷخٽ كيػنِ حرن أرِ أًّْ ٷخٽ9 - 
كيػنِ كْٔن رن ٫زي حهلل رن ٟڄَس ٫ن ٫ڄًَ رن ّلَْ حٿڄخُنِ ٫ن ؿيه أرِ كٔن أڅ -

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّټَه نټخف حٿَٔ كظَ ٠َّد ريٱ ًّٸخٽ أطْنخٻڂ أطْنخٻڂ 
 ٳلٌْنخ نلْْټڂ.

حهلل ٷخٽ كيػنخ أكڄي رن كخطڂ حٿ٤ٌّپ ًٻخڅ ػٸش ٍؿٚ ٛخٿلخ ٷخٽ كيػنخ ٫زي كيػنخ ٫زي  - 
 حٿ٬ِِّ رن ڃلڄي ٬ّنِ حٿيٍحًٍىُ ٫ن ٫ڄًَ رن ّلَْ ٫ن أرْو أً ٫ڄو ٷخٽ9

ٻخنض ٿِ ؿڄش ٻنض اًح ٓـيص ٍٳ٬ظيخ ٳَآنِ أرٌ كٔن حٿڄخُنِ ٳٸخٽ ٙ طَٳ٬يخ ٙ -
 ّْٜزيخ حٿظَحد ًحهلل ٕكڀٸنيخ ٳلڀٸيخ.

 ٓ ػشفاء لش٠ؼ ػٓ أت١ٗ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ػش٠ف ِؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنِ أرٌ ڃخٿٺ حٿلنٴِ ٻؼَْ رن ّلَْ رن ٻؼَْ حٿزَُٜ ٷخٽ كيػنخ  - 

 ػخرض أرٌ ُّي ٷخٽ9
كيػنخ ىٚٽ رن هزخد ٫ن ٫ټَڃش رن هخٿي حٿڄوًِڃِ ٷخٽ كيػنِ ٫َّٲ ڃن ٫َٳخء -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن ٛخځ ٍڃ٠خڅ ٷَّٖ ٫ن أرْو ٓڄ٬و ڃن ٳڀٶ ٳِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل
 ًٌٗحٽ ًحٍٕر٬خء ًحٿوڄْْ ىهپ حٿـنش.

 ل١ظ تٓ ػائز سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنِ َّٓؾ رن ٌّنْ ڃن ٻظخرو ٷخٽ أنزؤنخ أرٌ آڄخ٫ْپ حٿڄئىد  - 

 ٫ن آڄخ٫ْپ رن أرِ هخٿي ٫ن ٷْْ رن ٫خثٌ ٷخٽ9
ڀڂ ّو٤ذ ٫ڀَ نخٷش هَڃخء ٫ًزي كزِ٘ ڃڄٔٺ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ-

 رو٤خڃيخ ًىڀٺ ٷْْ أّخځ حٿڄوظخٍ.
 أعّاء تٓ ؼاسشح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنِ ڃلڄي رن أرِ رټَ حٿڄٸيڃِ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ڃ٬َ٘ حٿزَحء ٷخٽ  - 
يّزْش ًأهٌه كيػنخ حرن كَڃڀش ٫ن ّلَْ رن ىني رن كخٍػش ٫ن أرْو ًٻخڅ ڃن أٛلخد حٿل

حٿٌُ ر٬ؼو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤڃَ ٷٌڃو رْٜخځ ٌّځ ٫خٌٍٗحء ًىٌ أٓڄخء رن 
 كخٍػش9

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ؼو ٳٸخٽ ڃَ ٷٌڃٺ ٳڀٌْٜڃٌح ىٌح حٿٌْځ ٷخٽ أٍأّض -
 اڅ ًؿيطيڂ ٷي ٬٣ڄٌح ٷخٽ ٳڀْظڄٌح رٸْش ٌّڃيڂ.

 ٕٗ.أ٠ٛب تٓ ِٛعٝ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ نَٜ رن ٫ڀِ حٿـي٠ڄِ ٫ًزي ح٫ٕڀَ رن كڄخى  - 

أرٌ ّلَْ حٿٴَِٓ ٷخٙ كيػنخ ٫خڃَ رن أرِ ٫خڃَ حٿوِحُ ٷخٽ كيػنخ أٌّد رن ڃٌَٓ ٫ن 
 أرْو ٫ن ؿيه ٷخٽ9

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ نلپ ًحٿي ًٿيح أٳ٠پ ڃن أىد كٔن.-
 لرادج سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.لؽثح تٓ ؼذ٠س 
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ ڃلڄي رن ػ٬ڀزش رن ٌٓحء ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن ٌٓحء ٷخٽ كيػنخ  - 
 كڄَحڅ رن ِّّي حٿ٬ڄَُ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٍؿپ ڃن رنِ ٓيًّ ٫ن ٷ٤زش رن ٷظخىس ٷخٽ9

 ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٴ٤َ اًح ٯَرض حٿ٘ڄْ.-
ػنِ ڃلڄي رن ػ٬ڀزش رن ٌٓحء ٷخٽ كيػنِ حرن ٌٓحء ٷخٽ كيػنِ كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كي - 

 كڄَحڅ رن ِّّي ٫ن ٷظخىس ٫ن ٍؿپ ڃن رنِ ٓيًّ ٫ن ٷ٤زش رن ٷظخىس ٷخٽ9
 رخ٬ّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حرنظِ حٿلٌٛڀش ًٻخڅ ّټنَ رؤرِ حٿلٌٛڀش.-

 اٌفاوٗ تٓ عؼذ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
ػنِ نَٜ رن ٫ڀِ ٷخٽ كيػنخ ٌّٓٲ رن هخٿي ٷخٽ كيػنخ ٌّٓٲ كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كي - 

رن ؿ٬ٴَ حٿو٤ڄِ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٸزش رن حٿٴخٻو ٫ن ؿيه حٿٴخٻو رن ٬ٓي ًٻخنض ٿو 
 ٛلزش9

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٰظٔپ ٌّځ حٿـڄ٬ش ًٌّځ ٫َٳش ًٌّځ حٿٴ٤َ ًٌّځ -
 خٿٰٔپ ٳِ ىٌه حّٕخځ.حٿنلَ ٷخٽ ًٻخڅ حٿٴخٻو رن ٬ٓي ّؤڃَ أىڀو ر

 ػث١ذج تٓ ػّشٚ اٌىالتٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ أرٌ ڃ٬ڄَ حٿيٌٿِ كيػنخ ٬ْٓي رن هؼْڂ  - 

حٿيٚٿِ ٷخٽ كيػظنِ ؿيطِ أځ أرِ ٍر٬ْش رنض ٫ْخٝ حٿټٚرْش ٫ن ؿيىخ ٫زْيس رن ٫ڄًَ 
 حٿټٚرِ ٷخٽ9

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّظٌٟؤ ٳؤٓزٮ حٿ٤يٌٍ ًٻخنض ىِ اًح طٌٟؤص ٍأّض حٿنزِ ٛڀَ -
 أٓزٰض حٿ٤يٌٍ كظَ طَٳ٪ حٿوڄخٍ ٳظڄٔق ٍأٓيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنِ ٫ؼڄخڅ رن ڃلڄي رن أرِ ْٗزش ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي رن هؼْڂ  - 
 حٿيٚٿِ ٷخٽ ٓڄ٬ض ؿيطِ ٍر٬ْش حرنش ٫ْخٝ ٫ن ؿيىخ ٫زْيس رن ٫ڄًَ حٿټٚرِ ٷخٽ9

ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٌٟؤ ٳؤٓزٮ حٿٌٌٟء ٷخٽ ًٻخنض ٍر٬ْش اًح ٍأّض ٍ-
 طٌٟؤص أٓزٰض حٿٌٌٟء ٷخٽ9

كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنِ ٫ڄًَ رن ڃلڄي حٿنخٷي ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي رن هؼْڂ حٿيٚٿِ ٷخٽ  - 
 كيػظنِ ؿيطِ ٍر٬ْش حرنش ٫ْخٝ حٿټٚرْش ٫ن ؿيىخ ٫زْيس رن ٫ڄًَ حٿټٚرِ ٷخٽ9

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظٌٟؤ ٳؤٓزٮ حٿ٤يٌٍ ًٷخٽ ًٻخنض ىِ ٬ّنِ ٍأّض ٌٍٓٽ -
 ؿيطو اًح أهٌص حٿ٤يٌٍ أٓزٰض.

 ِاٌه تٓ ٘ث١شج سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ ٷخٽ أنزؤنخ كڄخى رن ُّي ٫ن ڃلڄي  - 

 هلل حٿِْنِ ٫ن ڃڀٺ رن ىزَْس ٷخٽ9رن آلٶ ٫ن ِّّي حرن أرِ كْذ ٫ن ڃَػي رن ٫زي ح
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ڃن ڃئڃن ّڄٌص ٳْٜڀَ ٫ڀْو أڃش ڃن حٿڄٔڀڄْن -

رڀٌٰح أڅ ّټٌنٌح ػٚع ٛٴٌٱ اٙ ٯٴَ ٿو ٷخٽ ٳټخڅ ڃخٿٺ رن ىزَْس ّظلٍَ اًح ٷپ أىپ 
 ؿنخُس أڅ ّـ٬ڀيڂ ػٚع ٛٴٌٱ.

 اٌّمذاد تٓ األعٛد سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ى٘خځ رن  - 

 ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن حٿڄٸيحى رن حٌٕٓى ٷخٽ9
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ٷخٽ ٿِ ٫ڀِ ٓپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿَؿپ ٫ّٚذ حڃَأطو ٳْوَؽ ڃنو -
 حٿڄٌُ ڃن ٯَْ ڃخء حٿلْخس ٷخٽ ّٰٔپ ٳَؿو ًّظٌٟؤ ًٌٟءه ٿڀٜٚس.

 ع٠ٛذ تٓ ؼٕظٍح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ. ؼذ٠س
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ ٷخٽ أنزؤنخ آَحثْپ رن ٌّنْ رن أرِ  - 

 آلٶ ٷخٽ كيػنخ ارَحىْڂ رن ٫زي ح٫ٕڀَ ٫ن ؿيطو ٫ن أرْيخ ٌّٓي رن كن٨ڀش ٷخٽ9
يً ٿو ٳظلَؽ هَؿنخ نَّي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃ٬نخ ًحثپ رن كـَ ٳؤهٌه ٫-

حٿنخّ أڅ ّلڀٴٌح ًكڀٴض أنو أهِ ٳوڀَ ٫نو ٳؤطْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَص 
 ًٿٺ ٿو ٳٸخٽ أنض ٻنض أرَىڂ ًأٛيٷيڂ ٛيٷض حٿڄٔڀڂ أهٌ حٿڄٔڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٌٿْي رن حٿٸخٓڂ ًأٌٓى رن ٫خڃَ ٷخٙ كيػنخ آَحثْپ  - 
٫ڀَ ٫ن ؿيطو ٫ن أرْيخ ٌّٓي رن كن٨ڀش ٷخٽ هَؿنخ نَّي ٌٍٓٽ ٫ن ارَحىْڂ رن ٫زي حٕ

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَه.
 عؼ١ذ تٓ أتٟ رتاب سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٛٴٌحڅ رن ٫َْٔ ٷخٽ أنزؤنخ حٿلَع رن ٫زي حٿَكڄن  - 
 ٽ٫9ن ڃنَْ رن ٫زي حهلل ٫ن أرْو ٫ن ٬ٓي رن أرِ ًرخد ٷخ

ٷيڃض ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤٓڀڄض ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل حؿ٬پ ٿٸٌڃِ ڃخ -
أٓڀڄٌح ٫ڀْو ڃن أڃٌحٿيڂ ٳٴ٬پ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٓظ٬ڄڀنِ ٫ڀْيڂ ػڂ 

 حٓظ٬ڄڀنِ أرٌ رټَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ػڂ حٓظ٬ڄڀنِ ٫ڄَ ڃن ر٬يه.
 ؼًّ تٓ ِاٌه سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أنزؤنخ ٫ڄًَ رن  - 
ىّنخٍ أنو ٓڄ٪ ٣خًٓخ ّوزَ ٫ن حرن ٫زخّ ٫ن ٫ڄًَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو أنو ن٘ي 
ٷ٠خء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ًٿٺ ٳـخء كڄپ رن ڃخٿٺ رن حٿنخرٰش ٳٸخٽ ٻنض 

َِ ٳ٠َرض  اكيحىڄخ حٕهٍَ رڄ٤ٔق ٳٸظڀظيخ ًؿنْنيخ ٳٸ٠َ حٿنزِ ٛڀَ رْن رْظِ حڃَأط
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ؿنْنيخ رَٰس ًأڅ طٸظپ ريخ ٷڀض ٿ٬ڄًَ ٙ أهزَنِ ٫ن أرْو رټٌح ًٻٌح 

 ٷخٽ ٿٸي ٗټټظنِ.
 أتٟ تىش ػٓ أت١ٗ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

ن ّلَْ ٷخٽ كيػنخ أرٌ كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنخ أرٌ هخٿي ىيرش رن هخٿي ٷخٽ كيػنخ ىڄخځ ر - 
 ؿڄَس حٿ٠ز٬ِ ٫ن أرِ رټَ ٫ن أرْو9

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن ٛڀَ حٿزَىّن ىهپ حٿـنش.-
 ظث١ش تٓ ِؽؼُ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ڃن ٻظخرو ٷخٽ كيػنخ ىْ٘ڂ ٫ن كْٜن ٫ن ڃلڄي رن ٣ڀلش  - 
 خٽ9رن ىٻخنش ٫ن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٷ

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚس ٳِ ڃٔـيُ ىٌح أٳ٠پ ڃن أٿٲ ٛٚس ٳْڄخ -
 ٌٓحه اٙ حٿڄٔـي حٿلَحځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ڃلڄي رن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ  - 
 ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
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 ٙ ّيهپ حٿـنش ٷخ٣٪.-
هلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ڃلڄي رن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٫ن كيػنخ ٫زي ح - 

 أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
 ٿٌ ٻخڅ حٿڄ٬٤ڂ رن ٫يُ كْخ ٳټڀڄنِ ٳِ ىئٙء حٿنظنْن أ٣ڀٸظيڂ ٬ّنِ أٓخٍٍ ريٍ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ڃلڄي رن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٫ن  - 

 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9 أرْو
اڅ ٿِ أٓڄخء أنخ ڃلڄي ًأنخ أكڄي ًأنخ حٿلخَٗ حٿٌُ ّلَ٘ حٿنخّ ٫ڀَ ٷيڃِ ًأنخ حٿڄخكِ -

 حٿٌُ ّڄلَ رِ حٿټٴَ ًأنخ حٿ٬خٷذ ًحٿ٬خٷذ حٿٌُ ٿْْ ر٬يه نزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ڃلڄي رن - 

 أرْو أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأ ٳِ حٿڄَٰد رخٿ٤ٌٍ ٷخٽ9
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ٫زي حهلل رن رخرخه ٫ن ؿزَْ  - 

 رن ڃ٬٤ڂ ّزڀٮ رو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
زْض أً ٛڀَ أُ ٓخ٫ش ڃن ٿْپ أً نيخٍ ّخ رنِ ٫زي ڃنخٱ ٙ طڄن٬ن أكيح ٣خٱ ريٌح حٿ-

 ٷخٽ9
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڄًَ رن ڃلڄي رن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٫ن أرْو  - 

 ٷخٽ9
أٟڀڀض ر٬َْ اٿِ ر٬َٳش ٳٌىزض أ٣ڀزو ٳبًح حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٷٲ ٷڀض اڅ ىٌح -

رن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٫ن  ڃن حٿلڄْ ڃخ ٗؤنو ىينخ ًٷخٽ ٓٴْخڅ ڃَس ٫ن ٫ڄًَ ٫ن ڃلڄي
أرْو ٷخٽ ًىزض أ٣ڀذ ر٬َْح ٿِ ر٬َٳش ٳٌؿيص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٷٴخ ٷڀض 

 ىٌح ڃن حٿلڄْ ڃخ ٗؤنو ىينخ ٷخٽ9
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڀَ رن ٫زْي ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي ٬ّنِ حرن آلٶ ٫ن  - 

 حٿِىَُ ٫ن ڃلڄي رن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٫ن أرْو ٷخٽ9
ځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿوْٲ ڃن ڃنَ ٳٸخٽ ن٠َ حهلل أڃَأ ٓڄ٪ ڃٸخٿظِ ٷخ-

ٳ٫ٌخىخ ػڂ أىحىخ اٿَ ڃن ٿڂ ّٔڄ٬يخ ٳَد كخڃپ ٳٸو ٙ ٳٸو ٿو ًٍد كخڃپ ٳٸو اٿَ ڃن ىٌ 
أٳٸو ڃنو ػٚع ٙ ّٰپ ٫ڀْيڂ ٷڀذ حٿڄئڃن اهٚٙ حٿ٬ڄپ ًحٿنْٜلش ٿٌٿِ حٕڃَ ًٿًِځ 

 ًٍحثو. حٿـڄخ٫ش ٳبڅ ى٫ٌطيڂ طټٌڅ ڃن
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ڃ٬َٔ ٷخٽ كيػنِ ٫ڄًَ رن  - 

 ڃَس ٫ن ٍؿپ ٫ن نخٳ٪ رن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٫ن أرْو ٷخٽ9
ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٳِ حٿظ٩ٌ٤ حهلل أٻزَ ٻزَْح ػٚع ڃَحٍ ًحٿلڄي -

ػٚع ڃَحٍ حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن هلل ٻؼَْح ػٚع ڃَحٍ ًٓزلخڅ حهلل رټَس ًأْٛٚ 
حٿ٤ْ٘خڅ حٿَؿْڂ ڃن ىڄِه ًنٴؼو ًنٴوو ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ىڄِه ًنٴؼو ًنٴوو ٷخٽ أڃخ 

 ىڄِه ٳخٿڄٌطش حٿظِ طؤهٌ حرن آىځ ًأڃخ نٴوو حٿټزَ ًنٴؼو حٿ٬َ٘.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن  - 

 ِس ٫ن نخٳ٪ رن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٫ن أرْو9ٍؿپ ڃن ٫ن
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أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ حهلل أٻزَ ٻزَْح ًحٿلڄي هلل ٻؼَْح ًٓزلخڅ -
حهلل رټَس ًأْٛٚ حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن حٿ٤ْ٘خڅ حٿَؿْڂ ڃن ىڄِه ًنٴوو ًنٴؼو ٷخٽ ٷڀض 

حٿټزَ ٷڀض ٳڄخ نٴؼو ٷخٽ ڃخ ىڄِه ٷخٽ ٳٌٻَ ٻيْجش حٿڄٌطش ٬ّنِ ٩َّٜ ٷڀض ٳڄخ نٴوو ٷخٽ 
 حٿ٬َ٘ ٷخٽ9

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ ٷخٽ أنزؤنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن  - 
 حٿِىَُ ٫ن ٬ْٓي رن حٿڄْٔذ ٫ن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٷخٽ9

ٿڄخ ٷٔڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓيڂ حٿٸَرَ ڃن هْزَ رْن رنِ ىخٗڂ ًرنِ -
ٴخڅ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىئٙء رنٌ ىخٗڂ ٙ ّنټَ ٳ٠ڀيڂ حٿڄ٤ڀذ ؿجض أنخ ٫ًؼڄخڅ رن ٫

ٿڄټخنٺ حٿٌُ ًٛٴٺ حهلل ٫ِ ًؿپ رو ڃنيڂ أٍأّض اهٌحننخ ڃن رنِ حٿڄ٤ڀذ أ٤٫ْظيڂ 
ًطَٻظنخ ًانڄخ نلن ًىڂ ڃنٺ رڄنِٿش ًحكيس ٷخٽ انيڂ ٿڂ ّٴخٍٷٌنِ ٳِ ؿخىڀْش ًٙ آٚځ 

 ن أٛخر٬و ٷخٽ9ًانڄخ ىڂ رنٌ ىخٗڂ ًرنٌ حٿڄ٤ڀذ ِٗء ًحكي ٷخٽ ػڂ ٗزٺ رْ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٣ڀلش  - 

 رن ٫زي حهلل رن ٫ٌٱ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حُٕىَ ٫ن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٿڀٸَِٗ ڃؼڀِ ٷٌس حٿَؿپ ڃن ٯَْ ٷَّٖ ٳٸْپ -

 نزپ حٿَأُ ٷخٽ9 ٿڀِىَُ ڃخ ٫نَ رٌٿٺ ٷخٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫ڄًَ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أنزؤنخ أرٌ  - 

حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ٫زي حهلل رن رخرْش ٫ن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَْ 
خ ٤٫خء ىٌح ّخ رنِ ٫زي ڃنخٱ ًّخ رنِ ٫زي حٿڄ٤ڀذ اڅ ٻخڅ ٿټڂ ڃن حٕڃَ ِٗء ٳ٫َٖٳن ڃ

 ڃن٬ظڂ أكيح ٤ٌّٱ ريٌح حٿزْض أُ ٓخ٫ش ڃن ٿْپ أً نيخٍ ٷخٽ9
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ ُىَْ رن ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن  - 

 ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن ڃلڄي رن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٫ن أرْو9
ٽ ٳٸخٽ ٙ أڅ ٍؿٚ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أُ حٿزڀيحڅ َٗ ٷخ-

أىٍُ ٳڀڄخ أطخه ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٷخٽ ّخ ؿزَّپ أُ حٿزڀيحڅ َٗ ٷخٽ ٙ أىٍُ كظَ أٓؤٽ 
ٍرِ ٫ِ ًؿپ ٳخن٤ڀٶ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ػڂ ڃټغ ڃخ ٗخء حهلل أڅ ّڄټغ ػڂ ؿخء ٳٸخٽ ّخ 
ڃلڄي انٺ ٓؤٿظنِ أُ حٿزڀيحڅ َٗ ٳٸڀض ٙ أىٍُ ًانِ ٓؤٿض ٍرِ ٫ِ ًؿپ أُ حٿزڀيحڅ َٗ 

 ٷيخ ٷخٽ9ٳٸخٽ أٌٓح
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڄًَ رن  - 

 ىّنخٍ ٫ن نخٳ٪ رن ؿزَْ ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
ّنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳِ ٻپ ٿْڀش اٿَ حٿٔڄخء حٿينْخ ٳْٸٌٽ ىپ ڃن ٓخثپ ٳؤ٤٫ْو ىپ ڃن -

 ٿٴـَ ٷخٽ9ڃٔظٰٴَ ٳؤٯٴَ ٿو كظَ ٤ّڀ٪ ح
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن  - 

 ٫ڄًَ رن ىّنخٍ ٫ن نخٳ٪ رن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٫ن أرْو ٷخٽ9
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ٷخٽ ڃن ّټڀئنخ حٿڀْڀش ٙ نَٷي ٫ن ٛٚس -

٠َد ٫ڀَ آًحنيڂ ٳڄخ أّٸ٨يڂ اٙ كَ حٿ٘ڄْ حٿٴـَ ٳٸخٽ رٚٽ أنخ ٳخٓظٸزپ ڃ٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ٳ
 ٳٸخڃٌح ٳؤىًىخ ػڂ طٌٟئًح ٳؤًڅ رٚٽ ٳٜڀٌح حٿَٻ٬ظْن ػڂ ٛڀٌح حٿٴـَ.
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 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ9 - 
كيػنخ ٫ڄًَ رن ىّنخٍ ٫ن نخٳ٪ رن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٫ن أرْو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

نِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ٻپ ٿْڀش اٿَ ٓڄخء حٿينْخ ٳْٸٌٽ ىپ ڃن ٓخثپ ٳؤ٤٫ْو ىپ ڃن ًٓڀڂ ٷخٽ ّ
 ڃٔظٰٴَ ٳؤٯٴَ ٿو ٷخٽ9

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ؿ٬ٴَ ٫ن  - 
 أرِ ًكْ٘ش ًٷخٽ أكيىڄخ ؿ٬ٴَ رن اّخّ ٫ن نخٳ٪ رن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٫ن أرْو ٷخٽ9

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ أنخ ڃلڄي ًأكڄي ًحٿلخَٗ ًحٿڄخكِ ًحٿوخطڂ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل-
 ًحٿ٬خٷذ ٷخٽ9

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـْن رن حٿڄؼنَ ٷخٽ كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ  - 
 ٫ن ٓڀْڄخڅ رن َٛى ٫ن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٷخٽ9

هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو طٌحٻَنخ ٯٔپ حٿـنخرش ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ ح-
ًٓڀڂ أڃخ أنخ ٳآهٌ ڃپء ٻٴِ ػٚػخ ٳؤٛذ ٫ڀَ ٍأِٓ ػڂ أٳ٠ْو ر٬ي ٫ڀَ ٓخثَ ؿٔيُ 

 ٷخٽ9
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٻؼَْ ٷخٽ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ٻؼَْ ٫ن كْٜن  - 

 رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃلڄي رن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٫ن أرْو ٷخٽ9
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٜخٍ ٳَٷظْن ٳَٷش ٫ڀَ ىٌح  حن٘ٶ حٿٸڄَ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل-

حٿـزپ ًٳَٷش ٫ڀَ ىٌح حٿـزپ ٳٸخٿٌح ٓلَنخ ڃلڄي ٳٸخٿٌح اڅ ٻخڅ ٓلَنخ ٳبنو ٙ ّٔظ٤ْ٪ أڅ 
 ّٔلَ حٿنخّ ٻڀيڂ ٷخٽ9

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي رن ٫زي حٿ٬ِِّ ٷخٽ9 - 
َ رن ڃ٬٤ڂ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٻپ كيػنِ ٓڀْڄخڅ رن ڃٌَٓ ٫ن ؿزْ-

٫َٳخص ڃٌٷٲ ًحٍٳ٬ٌح ٫ن ر٤ن ٫َنش ًٻپ ڃِىٿٴش ڃٌٷٲ ًحٍٳ٬ٌح ٫ن ڃلَٔ ًٻپ 
 ٳـخؽ ڃنَ ڃنلَ ًٻپ أّخځ حٿظَّ٘ٶ ًرق ٷخٽ9

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي رن ٫زي حٿ٬ِِّ ٫ن ٓڀْڄخڅ  - 
٬٤ڂ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ڃؼڀو ًٷخٽ ٻپ أّخځ رن ڃٌَٓ ٫ن ؿزَْ رن ڃ

 حٿظَّ٘ٶ ًرق ٷخٽ9
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ٫زي  - 

 حهلل رن أرِ نـْق ٫ن ٫زي حهلل رن رخرخه ڃٌٿَ آٽ كـَْ رن أرِ اىخد ٷخٽ9
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ّخ رنِ ٫زي ٓڄ٬ض ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل-

 ڃنخٱ ٫َٕٳن ڃخ ڃن٬ظڂ ٣خثٴخ ٤ٌّٱ ريٌح حٿزْض ٓخ٫ش ڃن ٿْپ أً نيخٍ ٷخٽ9
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ ٳٌٻَ ڃلڄي  - 

 رن ڃٔڀڂ رن ٫زْي حهلل رن ٗيخد ٫ن ڃلڄي رن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٫ن أرْو ؿزَْ ٷخٽ9
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّو٤ذ حٿنخّ رخٿوْٲ ن٠َ حهلل ٫زيح ٓڄ٪ -

ڃٸخٿظِ ٳ٫ٌخىخ ػڂ أىحىخ ٿڄن ٿڂ ّٔڄ٬يخ ٳَد كخڃپ ٳٸو ٙ ٳٸو ٿو ًٍد كخڃپ ٳٸو اٿَ ڃن 
ىٌ أٳٸو ڃنو ػٚع ٙ ّٰپ ٫ڀْين ٷڀذ حٿڄئڃن اهٚٙ حٿ٬ڄپ ٣ًخ٫ش ًًُ حٕڃَ ًٿًِځ 

ن ًٍحثو ٫ًن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ٫ڄًَ رن أرِ ٫ڄًَ حٿـڄخ٫ش ٳبڅ ى٫ٌطيڂ طټٌڅ ڃ



  

 

 

Page 111 of 608 

 الجزءالرابع المسند لإلمام أحمد بن حنبل

ڃٌٿَ حٿڄ٤ڀذ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿلٌَّع ٫ن ڃلڄي رن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٫ن أرْو ڃؼپ 
 حرن ٗيخد ٿڂ ِّى ًٿڂ ّنٸٚ ٷخٽ9كيّغ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن أرْو ٷخٽ أهزَنِ ڃلڄي رن  - 
 ن ڃ٬٤ڂ أهزَه9ؿزَْ أڅ أرخه ؿزَْ ر

أڅ حڃَأس أطض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳټڀڄظو ٳِ ِٗء ٳؤڃَىخ رؤڃَ ٳٸخٿض أٍأّض -
 ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٿڂ أؿيٹ ٷخٽ اڅ ٿڂ طـيّنِ ٳؤطِ أرخ رټَ ٷخٽ9

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن ٛخٿق ٷخٽ حرن ٗيخد  - 
 رن ڃ٬٤ڂ أڅ ڃلڄي رن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٷخٽ9 أهزَنِ ٫ڄًَ رن ڃلڄي رن ؿزَْ

أهزَنِ ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ أنو رْنخ ىٌ َّْٔ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃ٬و -
حٿنخّ ڃٸزٚ ڃن كنْن ٫ڀٸض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ح٫َٕحد ّٔؤٿٌنو كظَ 
ح٤ًَٟه اٿَ ٓڄَس ٳو٤ٴض ٍىحءه ٳٌٷٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ٷخٽ 
أ٤٫ٌنِ ٍىحثِ ٳڀٌ ٻخڅ ٫يى ىٌه حٿ٠٬خس ن٬ڄخ ٿٸٔڄظو ػڂ ٙ طـيًنِ روْٚ ًٙ ٻٌحرخ ًٙ 

 ؿزخنخ ٷخٽ9
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ٫زي  - 

حهلل رن أرِ رټَ رن ڃلڄي رن ٫ڄًَ رن كِځ حٕنٜخٍُ ٫ن ٫ؼڄخڅ رن أرِ ٓڀْڄخڅ رن 
 ٬ڂ ٫ن ٫ڄو نخٳ٪ رن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٫ن أرْو ؿزَْ ٷخٽ9ؿزَْ رن ڃ٤

ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷزپ أڅ ّنِٽ ٫ڀْو ًانو ٿٌحٷٲ ٫ڀَ ر٬َْ ٿو -
 ر٬َٳخص ڃ٪ حٿنخّ كظَ ّيٳ٪ ڃ٬يڂ ڃنيخ طٌٳْٸخ ڃن حهلل ٿو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ ٷخٽ9 - 
رن ِّّي ٫ن حٿلَع رن أرِ ًرخد اڅ ٗخء حهلل ٫ن ڃلڄي رن  أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن حٿلَع-

ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٫ن أرْو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍٳ٪ ٍأٓو اٿَ حٿٔڄخء ٳٸخٽ 
أطخٻڂ أىپ حٿْڄن ٻٸ٤٪ حٿٔلخد هَْ أىپ حٍٕٝ ٳٸخٽ ٿو ٍؿپ ڃڄن ٻخڅ ٫نيه ًڃنخ ّخ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٻڀڄش هٴْش أٙ أنظڂ ٷخٽ9
حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ حٿن٬ڄخڅ رن ٓخٿڂ أهزَنِ  كيػنخ ٫زي - 

 ٫ن ٍؿپ ٓڄخه ٫ن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٷخٽ9
أٍحه ٷي ٓڄ٬و ڃن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ حٿنخّ ٫ِّڄٌڅ أنو ٿْْ ٿنخ -

 أؿٌٍ رڄټش ٷخٽ ٳؤكٔزو ٷخٽ ٻٌرٌح ٿظؤطْنټڂ أؿٌٍٻڂ ًٿٌ ٻنظڂ ٳِ كـَ ػ٬ڀذ ٷخٽ9
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي ٫ن كْٜن ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٫زي  - 

حهلل رن أكڄي ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ٫زي حهلل رن ڃلڄي ٫ن ٫زي حهلل رن اىٍّْ ٫ن كْٜن ٫ن 
 ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن ٫زخى رن ٫خٛڂ ٫ن نخٳ٪ رن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٫ن أرْو ٷخٽ9

كْن حٳظظق حٿٜٚس ٷخٽ حهلل أٻزَ ٻزَْح ػٚػخ حٿلڄي ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
هلل ٻؼَْح ػٚػخ ٓزلخڅ حهلل رټَس ًأْٛٚ ػٚػخ حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن حٿ٤ْ٘خڅ ڃن ىڄِه 
ًنٴؼو ًنٴوو ٷخٽ كْٜن ىڄِه حٿڄٌطش حٿظِ طؤهٌ ٛخكذ حٿڄْ ًنٴؼو حٿ٬َ٘ ًنٴوو حٿټزَ 

 ٷخٽ9
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رن ڃلڄي كيػنخ حرن نڄَْ ًأرٌ أٓخڃش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل  - 
 ُٻَّخ ٫ن ٬ٓي رن ارَحىْڂ ٫ن أرْو ٫ن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ كڀٲ ٳِ حٗٓٚځ ًأّڄخ كڀٲ ٻخڅ ٳِ حٿـخىڀْش ٿڂ -
 ِّىه حٗٓٚځ اٙ ٗيس ٷخٽ9

يػنخ ٬ٗزش ٫ن ٬ٓي رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ًڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٙ ك - 
 ارَحىْڂ ٷخٽ9

ٓڄ٬ض ر٬ٞ اهٌطِ ٫ن أرِ ٫ن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ أنو أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
ًٓڀڂ ٳِ ٳيحء ريٍ ٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ ٳِ ٳيحء حٿڄَ٘ٻْن ًڃخ أٓڀڂ ٌّڃجٌ ٳيهڀض حٿڄٔـي 
ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ حٿڄَٰد ٳٸَأ رخٿ٤ٌٍ ٳټؤنڄخ ٛي٩ ٫ن ٷڀزِ كْن 

 ٓڄ٬ض حٿٸَآڅ ٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ ٳټؤنڄخ ٛي٩ ٷڀزِ كْغ ٓڄ٬ض حٿٸَآڅ ٷخٽ9
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٬ّنِ حرن كْٔن  - 

 ٷخٽ9
ٓڄ٬ض حٿِىَُ كيع ٫ن ڃلڄي رن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٫ن أرْو أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

 ٷخ٣٪ ٷخٽ9 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ ّيهپ حٿـنش
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن ٓخٿڂ  - 

 ٫ن ٍؿپ ٫ن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٷخٽ9
ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل انيڂ ٫ِّڄٌڅ أنو ٿْْ ٿنخ أؿَ رڄټش ٷخٽ ٿظؤطْنټڂ أؿٌٍٻڂ ًٿٌ ٻنظڂ ٳِ -

َأٓو ٳٸخٽ اڅ ٳِ أٛلخرِ كـَ ػ٬ڀذ ٷخٽ ٳؤَٰٛ اٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر
 ڃنخٳٸْن ٷخٽ9

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن ٫ڄًَ ٫ن حٿِىَُ  - 
 ٫ن ڃلڄي رن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٫ن أرْو ٷخٽ9

ٷيڃض ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٳيحء أىپ ريٍ ٳٸخځ ٳٜڀَ رخٿنخّ ٛٚس -
 حٿڄَٰد ٳٸَأ رخٿ٤ٌٍ ٷخٽ9

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ ٷخٽ أنزؤنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن حٿِىَُ  - 
 ٫ن ٣ڀلش رن ٫زي حهلل رن ٫ٌٱ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حُٕىَ ٫ن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ9

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ ٿڀٸَِٗ ڃؼڀِ ٷٌس حٿَؿپ ڃن ٯَْ ٷَّٖ ٳٸْپ -
 َأُ ٷخٽ9ٿڀِىَُ ڃخ ٬ّنِ رٌٿٺ ٷخٽ نزپ حٿ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ ٷخٽ أنزؤنخ ارَحىْڂ رن ٬ٓي ٫ن أرْو ٫ن  - 
 حرن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٫ن أرْو9

أڅ حڃَأس أطض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٔؤٿو ْٗجخ ٳٸخٽ ٿيخ حٍؿ٬ِ اٿِ ٳٸخٿض ٳبڅ -
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  ٍؿ٬ض ٳڀڂ أؿيٹ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ط٬َٝ رخٿڄٌص ٳٸخٽ ٿيخ ٌٍٓٽ حهلل

 ٳبڅ ٍؿ٬ض ٳڀڂ طـيّنِ ٳؤٿٸِ أرخ رټَ ٍِٟ حهلل ٫نو ٷخٽ9
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ ٷخٽ كيػنخ ٌّنْ ٫ن حٿِىَُ ٫ن  - 

 ٬ْٓي رن حٿڄْٔذ ٷخٽ كيػنخ ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ9
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ڄْ ْٗجخ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڂ ّٸٔڂ ٿ٬زي ٗڄْ ًٙ ٿزنِ نٌٳپ ڃن حٿو-
ٻڄخ ٻخڅ ّٸٔڂ ٿزنِ ىخٗڂ ًرنِ حٿڄ٤ڀذ ًأڅ أرخ رټَ ٻخڅ ّٸٔڂ حٿوڄْ نلٌ ٷٔڂ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯَْ أنو ٿڂ ّټن ٤٬ِّ ٷَرَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻڄخ 
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٤٬ّْيڂ ًٻخڅ ٫ڄَ ٍِٟ حهلل ٫نو ٤٬ّْيڂ ٫ًؼڄخڅ 

 9ڃن ر٬يه ڃنو ٷخٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي ٬ّنِ حرن آلٶ ٷخٽ  - 

 كيػنخ ٫زي حهلل رن أرِ نـْق ٫ن ٫زي حهلل رن رخرْو ٷخٽ9
ٓڄ٬ض ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٫َٕٳن ّخ -

 ڃن ٿْپ أً نيخٍ ٷخٽ9 رنِ ٫زي ڃنخٱ ڃخ ڃن٬ظڂ ٣خثٴخ ٤ٌّٱ ريٌح حٿزْض ٓخ٫ش
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن أكڄي ٷخٽ كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ رن أٓي  - 

 ٷخٽ9
كيػنخ كڄخى رن ؿ٬ٴَ رن أرِ ًكْ٘ش ٫ن نخٳ٪ رن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٫ن أرْو أنو ٓڄ٪ -

ٿ٬خٷذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ أنخ ڃلڄي ًأكڄي ًحٿلخَٗ ًحٿڄخكِ ًحٿوخطڂ ًح
 ٷخٽ9

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ڃلڄي  - 
 رن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٫ن أرْو ٷخٽ9

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ ٿِ أٓڄخء أنخ أكڄي ًأنخ ڃلڄي ًأنخ -
٫ڀَ ٷيڃِ ًأنخ حٿ٬خٷذ  حٿڄخكِ حٿٌُ ّڄلٌح حهلل رِ حٿټٴَ ًأنزؤنخ حٿلخَٗ حٿٌُ ّلَ٘ حٿنخّ

 ٷخٽ ڃ٬ڄَ ٷڀض ٿڀِىَُ ڃخ حٿ٬خٷذ ٷخٽ ٿْْ ر٬يه نزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ڃلڄي  - 

 رن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٫ن أرْو ٷخٽ9
 ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ ّيهپ حٿـنش ٷخ٣٪ ٷخٽ9-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ڃلڄي رن  - 

 ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٫ن أرْو ًٻخڅ ؿخء ٳِ ٳيحء أٓخٍٍ ٌّځ ريٍ ٷخٽ9
 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأ ٳِ حٿڄَٰد رخٿ٤ٌٍ ٷخٽ9-
 يػنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ًحرن رټَ ٷخٙ ك - 
أهزَنِ أرٌ حٿِرَْ أنو ٓڄ٪ ٫زي حهلل رن رخرْو ّوزَ ٫ن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ -

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن ٤٫خء ىيحّخ رنِ ٫زي حٿڄ٤ڀذ ّخ رنِ ٫زي ڃنخٱ اڅ ٻخڅ اٿْټڂ ڃن 
حٕڃَ ِٗء ٳ٫َٖٳن ڃخ ڃن٬ظڂ أكيح ّٜڀِ ٫ني ىٌح حٿزْض أُ ٓخ٫ش ٗخء ڃن ٿْپ أً نيخٍ 

 ٽ حرن رټَ أڅ ٤ٌّٱ ريٌح حٿزْض ٷخٽ9ًٷخ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ڄَ رن  - 

 ڃلڄي رن ٫ڄًَ رن ڃ٬٤ڂ ٫ن ڃلڄي رن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ أڅ أرخه أهزَه9
رْنخ ىٌ َّْٔ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃ٬و نخّ ڃٸٴڀو ڃن كنْن ٫ڀٸو -

ٌنو ٳخ٤ًَٟه اٿَ ٓڄَس ٳو٤ٴض ٍىحءه ًىٌ ٫ڀَ ٍحكڀظو ٳٌٷٲ ٳٸخٽ ٍىًح ح٫َٕحد ّٔؤٿ
٫ڀِ ٍىحثِ أطوٌ٘څ ٫ڀِ حٿزوپ ٳڀٌ ٻخڅ ٫يى ىٌه حٿ٠٬خس ن٬ڄخ ٿٸٔڄظو رْنټڂ ٙ طـيًنِ 
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روْٚ ًٙ ؿزخنخ ًٙ ٻٌحرخ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن أه٤ؤ ڃ٬ڄَ ٳِ نٔذ 
 ي رن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٷخٽ٫9ڄَ رن ڃلڄي رن ٫ڄًَ ًىٌ ٫ڄَ رن ڃلڄ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ ٫ن  - 
 ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٷخٽ9

أٟڀڀض ؿڄٚ ٿِ ٌّځ ٫َٳش ٳخن٤ڀٸض اٿَ ٫َٳش أرظْٰو ٳبًح أنخ رڄلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
 ِٽ ٫ڀْو ٷخٽ9ًٓڀڂ ًحٷٲ ٳِ حٿنخّ ر٬َٳش ٫ڀَ ر٬َْه ٫ْ٘ش ٫َٳش ًًٿٺ ر٬يڃخ أن

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ ٷخٽ أنزؤنخ ٬ْٗذ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ9 - 
أهزَنِ ٫ڄًَ رن ڃلڄي رن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ أڅ ڃلڄي رن ؿزَْ ٷخٽ أهزَنِ ؿزَْ رن -

كيّغ ٬ّنِ نلٌ ليّغ ڃ٬٤ڂ أنو رْنخ ىٌ َّْٔ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ حٿ
 ڃ٬ڄَ ٷخٽ9

 ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ حرن أهِ حرن ٗيخد ٫ن ٫ڄو ٷخٽ9كيػنخ  - 
أهزَنِ ٫ڄًَ رن ڃلڄي رن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ أڅ ڃلڄي رن ؿزَْ ٷخٽ أهزَنِ ؿزَْ رن -

ڃ٬٤ڂ أنو رْنخ ىٌ َّْٔ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃٸٴڀو ڃن كنْن ٳٌٻَ ڃ٬نخه 
 ٷخٽ9

ِّّي رن ىخًٍڅ ٷخٽ أنزؤنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن حٿلَع رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 
 ٫زي حٿَكڄن ٫ن ڃلڄي رن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٫ن أرْو ٷخٽ9

رْنخ نلن ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٤َّٶ ڃټش اً ٷخٽ ٤ّڀ٪ ٫ڀْټڂ أىپ حٿْڄن -
ٻؤنيڂ حٿٔلخد ىڂ هْخٍ ڃن ٳِ حٍٕٝ ٳٸخٽ ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ًٙ نلن ّخ ٌٍٓٽ حهلل 

ٷخٽ ًٙ نلن ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٔټض ٷخٽ ًٙ نلن ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ ٳِ حٿؼخٿؼش ٻڀڄش ٳٔټض 
 ٬ْٟٴش اٙ أنظڂ ٷخٽ9

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن  - 
 ٓڀْڄخڅ رن َٛى ٫ن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٷخٽ9

و ًٓڀڂ ٳٸخٽ أڃخ أنخ ٳؤٳْٞ ٫ڀَ ٍأِٓ طٌحٻَنخ حٿٰٔپ ڃن حٿـنخرش ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْ-
ػٚػخ ًٷخٽ ٫زي حٿَكڄن ًٻَص حٿـنخرش ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أڃخ أنخ ٳآهٌ 

 رټٴِ ػٚػخ ٳؤٳْٞ ٫ڀَ ٍأِٓ ٷخٽ9
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ حٿن٬ڄخڅ رن ٓخٿڂ ٷخٽ9 - 
يع ٫ن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أنخٓخ ٓڄ٬ض انٔخنخ ٙ أكٴ٦ آڄو ّل-

 ٫ِّڄٌڅ أنو ٿْٔض ٿنخ أؿٌٍ رڄټش ٷخٽ ٿظؤطْنټڂ أؿٌٍٻڂ ًٿٌ ٻخڅ أكيٻڂ ٳِ كـَ ػ٬ڀذ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٷخٽ كيػنِ ٫زي حهلل رن حٿڄزخٍٹ  - 

 ٫ن ٌّنْ رن ِّّي ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ9
حٿڄْٔذ ٷخٽ كيػنِ ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ أنو ؿخء ٫ًؼڄخڅ رن ٫ٴخڅ ّټڀڄخڅ أهزَنِ ٬ْٓي رن -

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْڄخ ٷٔڂ ڃن هڄْ كنْن رْن رنِ ىخٗڂ ًرنِ حٿڄ٤ڀذ 
ٳٸخٙ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷٔڄض ٗهٌحننخ رنِ حٿڄ٤ڀذ ًرنِ ٫زي ڃنخٱ ًٿڂ ط٤٬ْنخ ْٗجخ ًٷَحرظنخ 

ْو ًٓڀڂ انڄخ أٍٍ ىخٗڄخ ًحٿڄ٤ڀذ ْٗجخ ًحكيح ڃؼپ ٷَحرظيڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ
ٷخٽ ؿزَْ ًٿڂ ّٸٔڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿزنِ ٫زي ٗڄْ ًٙ ٿزنِ نٌٳپ ڃن 
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ًٿٺ حٿوڄْ ٻڄخ ٷٔڂ ٿزنِ ىخٗڂ ًرنِ حٿڄ٤ڀذ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ًكيػنِ 
ْو أنو ٷخٽ كڄخى حٿوْخ١ ٫ن ڃخٿٺ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن ڃلڄي رن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٫ن أر

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷَأ رخٿ٤ٌٍ ٳِ حٿڄَٰد ًٷخٽ كڄخى أڅ حٿنزِ 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷَأ ٷخٽ9

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس  - 
خٳ٪ رن ٫ن ٫خٛڂ حٿ٬نُِ ٫ن حرن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٫ن أرْو ًٷخٽ ِّّي رن ىخًٍڅ ٫ن ن

 ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٫ن أرْو ٷخٽ9
ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن ىهپ ٳِ ٛٚس ٳٸخٽ حهلل أٻزَ ٻزَْح حهلل أٻزَ -

ٻزَْح حهلل أٻزَ ٻزَْح حٿلڄي هلل رټَس ًأْٛٚ ػٚػخ ٓزلخڅ حهلل رټَس ًأْٛٚ ػٚػخ حٿڀيڂ انِ 
ًَ ىڄِه حٿڄٌطش ًنٴوو حٿټزَ أ٫ًٌ رٺ ڃن حٿ٤ْ٘خڅ حٿَؿْڂ ڃن ىڄِه ًنٴوو ًنٴؼو ٷخٽ ٫ڄ

 ًنٴؼو حٿ٬َ٘ ٷخٽ9
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًريِ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٬ٓي رن  - 

 ارَحىْڂ ٷخٽ9
ٓڄ٬ض ر٬ٞ اهٌطِ ّليع ٫ن أرِ ٫ن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ أنو أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

خٽ ؿ٬ٴَ ًڃخ أٓڀڂ ٌّڃجٌ ٷخٽ ًٓڀڂ ٳِ ٳيحء حٿڄَ٘ٻْن ًٷخٽ ريِ ٳِ ٳيحء أىپ ريٍ ًٷ
ٳخنظيْض اٿْو ًىٌ ّٜڀِ حٿڄَٰد ًىٌ ّٸَأ ٳْيخ رخٿ٤ٌٍ ٷخٽ ٳټؤنڄخ ٛي٩ ٷڀزِ كْغ 

 ٓڄ٬ض حٿٸَآڅ ًٷخٽ ريِ ٳِ كيّؼو ٳټؤنڄخ ٛي٩ ٷڀزِ كْن ٓڄ٬ض حٿٸَآڅ ٷخٽ9
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ9 - 
نو ٓڄ٪ ٓڀْڄخڅ رن َٛى ّليع ٫ن ؿزَْ رن ڃ٬٤ڂ ٫ن حٿنزِ ٓڄ٬ض أرخ آلٶ ّليع أ-

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ًٻَ ٫نيه حٿٰٔپ ڃن حٿـنخرش ٳٸخٽ أڃخ أنخ ٳؤٳَ٭ ٫ڀَ ٍأِٓ ػٚػخ.
 ػثذ اهلل تٓ ِغفً اٌّضٟٔ ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ. لاي ؼذ٠س 

ن اّخّ حٿـََُّ ٫ن ٷْْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي ر - 
 رن ٫زخّش ٫ن حرن ٫زي حهلل رن ڃٰٴپ ِّّي رن ٫زي حهلل ٷخٽ9

ٓڄ٬نِ أرِ ًأنخ أٷٌٽ رٔڂ حهلل حٿَكڄن حٿَكْڂ ٳٸخٽ أُ رنِ اّخٹ ٷخٽ ًٿڂ أٍ أكيح ڃن -
أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ أرٰٞ اٿْو كيػخ ٳِ حٗٓٚځ ڃنو ٳبنِ ٷي 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃ٪ أرِ رټَ ٫ًڄَ ًڃ٪ ٫ؼڄخڅ ٳڀڂ أٓڄ٪ ٛڀْض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
 أكيح ڃنيڂ ّٸٌٿيخ ٳٚ طٸڀيخ اًح أنض ٷَأص ٳٸپ حٿلڄي حهلل ٍد حٿ٬خٿڄْن ٷخٽ9

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٷخٽ أنزؤنخ ٌّنْ ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫زي حهلل رن  - 
 ڃٰٴپ ٷخٽ9

حٿټٚد أڃش ڃن حٕڃڂ ٕڃَص رٸظڀيخ ٳخٷظڀٌح  ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٌٙ أڅ-
ڃنيخ حٌٕٓى حٿزيْڂ ًأّڄخ ٷٌځ حطوًٌح ٻڀزخ ٿْْ رټڀذ كَع أً ْٛي أً ڃخْٗش نٸٌٜح ڃن 
أؿٌٍىڂ ٻپ ٌّځ ٷَْح٣خ ٷخٽ ًٻنخ نئڃَ أڅ نٜڀِ ٳِ ڃَحرٞ حٿٰنڂ ًٙ نٜڀِ ٳِ 

 أ٤٫خڅ حٗرپ ٳبنيخ هڀٸض ڃن حٿْ٘خ٣ْن ٷخٽ9
 رِ كيػنخ حرن اىٍّْ ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 
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ٓڄ٬ض ٬ٗزش ٌّٻَ ٫ن أرِ اّخّ ڃ٬خًّش رن ٷَس حٿڄِنِ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃٰٴپ ٷخٽ -
ٓڄ٬ظو ّٸَأ ٬ّنِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ حٿٴظق ٳڀٌٙ أڅ ّـظڄ٪ حٿنخّ ٫ڀِ ٿلټْض 

ٿنخّ ٿټڂ ٷَحءس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٷَأ ٌٍٓس حٿٴظق ٷخٽ ٿٌٙ أڅ ّـظڄ٪ ح
٫ڀِ ٿلټْض ٿټڂ ڃخ ٷخٽ ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن ڃٰٴپ ٻْٲ ٷَأ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ًٷخٽ ريِ ًٯنيٍ ٷخٽ ٳَؿ٪ ٳْيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل رن أكڄي ٷخٽ كيػنخ أرِ ٷخٽ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ ٻيڄْ ٷخٽ  - 

 ًٓڀڂ ٷخٽ9 كيػنخ ٫زي حهلل رن رَّيس ٫ن حرن ڃٰٴپ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو
 رْن ٻپ أًحنْن ٛٚس ٿڄن ٗخء ٷخٽ9-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ًريِ ٷخٙ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس ٷخٽ  - 

 كيػنخ كڄْي رن ىٚٽ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃٰٴپ ٷخٽ9
ٷخٽ ىٿَ ؿَحد ڃن ٗلڂ ٌّځ هْزَ ٷخٽ ٳخٿظِڃظو ٳٸڀض ٙ أ٤٫ِ أكيح ڃنو ْٗجخ ٷخٽ -
 ٿظٴض ٳبًح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظزٔڂ ٷخٽ ريِ اٿِ ٷخٽ9ٳخ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٬ٗزش ٷخٽ كيػنخ أرٌ حٿظْخف ٫ن ڃ٤َٱ ٫ن  - 

 حرن ڃٰٴپ9
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَ رٸظپ حٿټٚد ػڂ ٷخٽ ڃخ ٿيڂ ًٿيخ ٳَهٚ ٳِ ٻڀذ -

اًح ًٿٮ حٿټڀذ ٳِ حٗنخء ٳخٯٔڀٌه ٓز٪ ڃَحٍ ًحٿؼخڃنش ٫ٴًَه حٿْٜي ًٳِ ٻڀذ حٿٰنڂ ٷخٽ ً
 رخٿظَحد ٷخٽ9

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ى٘خځ ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض حٿلٔن ٫ن ٫زي حهلل رن ڃٰٴپ حٿڄِنِ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن -

 حٿظَؿپ اٙ ٯّزخ.
يػنِ ٻيڄْ ٫ن ٫زي حهلل رن رَّيس ٫ن حرن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ ك - 

 ڃٰٴپ ٷخٽ9
نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿوٌٱ ًٷخٽ انيخ ٙ ّنټؤ ريخ ٫يً ًٙ ّٜخى ريخ -

 ْٛي ٷخٽ9
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي ٷخٽ كيػنخ  - 

 ٫9خٛڂ حٕكٌٽ ٫ن حٿٴ٠پ رن ُّي حٿَٷخِٗ ٷخٽ
ٻنخ ٫ني ٫زي حهلل رن ڃٰٴپ ٷخٽ ٳظٌحٻَنخ حٿَ٘حد ٳٸخٽ حٿوڄَ كَحځ ٷڀض ٿو حٿوڄَ كَحځ -

ٳِ ٻظخد حهلل ٫ِ ًؿپ ٷخٽ ٳؤّٖ طَّي طَّي ڃخ ٓڄ٬ض ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنيَ ٫ن حٿيرخء ًحٿلنظڂ ًحٿڄِٳض ٷخٽ ٷڀض ڃخ 

 ًر٠ْخء ٷخٽ ٷڀض ڃخ حٿڄِٳض ٷخٽ ٻپ ڃٸَْ ڃن ُٵ أً ٯَْه ٷخٽ9 حٿلنظڂ ٷخٽ ٻپ ه٠َحء
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ ٷخٽ أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ِّّي  - 

 حٿَٷخِٗ ٫ن أرِ ن٬خڃش أڅ ٫زي حهلل رن ڃٰٴپ ٓڄ٪ حرنخ ٿو ّٸٌٽ9
حٿـنش ًط٬ًٌ رخهلل ڃن  حٿڀيڂ انِ أٓؤٿٺ حٿٴَىًّ ًٻٌح ًأٓؤٿٺ ٻٌح ٳٸخٽ أُ رنِ ٓپ حهلل-

حٿنخٍ ٳبنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ّټٌڅ ٳِ ىٌه حٕڃش ٷٌځ ٬ّظيًڅ 
 ٳِ حٿي٫خء ًحٿ٤يٌٍ ٷخٽ9
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٫ًزي ح٫ٕڀَ ٷخٙ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس  - 
 ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫زي حهلل رن ڃٰٴپ9

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ّٸ٤٪ حٿٜٚس حٿڄَأس ًحٿټڀذ ًحٿلڄخٍ ٷخٽ9أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ٷخٽ كيػنخ حٿڄزخٍٹ ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫زي حهلل  - 

 رن ڃٰٴپ ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن طز٪ ؿنخُس كظَ ّٜڀَ ٫ڀْيخ ٳڀو ٷَْح١ ًڃن -

 ٷَْح٣خڅ ٷخٽ9حنظ٨َىخ كظَ ّٴَ٭ ڃنيخ ٳڀو 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ٷخٽ كيػنخ حٿڄزخٍٹ ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫زي حهلل  - 

 رن ڃٰٴپ ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀٌح ٳِ ڃَحرٞ حٿٰنڂ ًٙ طٜڀٌح ٳِ أ٤٫خڅ حٗرپ -

 ٳبنيخ هڀٸض ڃن حٿْ٘خ٣ْن ٷخٽ9
حٿلزخد ٷخٽ كيػنِ كْٔن رن ًحٷي ٷخٽ كيػنِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن - 

 ػخرض حٿزنخنِ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃٰٴپ حٿڄِنِ ٷخٽ9
ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿليّزْش ٳِ أٛپ حٿ٘ـَس حٿظِ ٷخٽ حهلل ط٬خٿَ -

ٳِ حٿٸَآڅ ًٻخڅ ّٸ٪ ڃن أٯٜخڅ طڀٺ حٿ٘ـَس ٫ڀَ ٧يَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
٣خٿذ ًٓيْپ رن ٫ڄًَ رْن ّيّو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  ٫ًڀِ رن أرِ

ٿ٬ڀِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو حٻظذ رٔڂ حهلل حٿَكڄن حٿَكْڂ ٳؤهٌ ٓيْپ رن ٫ڄًَ رْيه ٳٸخٽ 
ڃخ ن٬َٱ رٔڂ حهلل حٿَكڄن حٿَكْڂ حٻظذ ٳِ ٷ٠ْظنخ ڃخ ن٬َٱ ٷخٽ حٻظذ رخٓڄٺ حٿڀيڂ 

ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أىپ ڃټش ٳؤڃٔٺ ٓيْپ رن ٳټظذ ىٌح ڃخ ٛخٿق ٫ڀْو ڃلڄي ٌٍٓٽ حهلل ٛ
٫ڄًَ رْيه ًٷخٽ ٿٸي ٧ڀڄنخٹ أڅ ٻنض ٌٍٓٿو حٻظذ ٳِ ٷ٠ْظنخ ڃخ ن٬َٱ ٳٸخٽ حٻظذ ىٌح 
ڃخ ٛخٿق ٫ڀْو ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن ٫زي حٿڄ٤ڀذ ًأنخ ٌٍٓٽ حهلل ٳټظذ ٳزْنخ نلن ٻٌٿٺ اً 

ڀْيڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل هَؽ ٫ڀْنخ ػٚػٌڅ ٗخرخ ٫ڀْيڂ حٿٔٚف ٳؼخًٍح ٳِ ًؿٌىنخ ٳي٫خ ٫
٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهٌ حهلل ٫ِ ًؿپ رؤرٜخٍىڂ ٳٸيڃنخ اٿْيڂ ٳؤهٌنخىڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ ىپ ؿجظڂ ٳِ ٫يي أكي أً ىپ ؿ٬پ ٿټڂ أكي أڃخنخ ٳٸخٿٌح ٙ ٳوڀَ ٓزْڀيڂ ٳؤنِٽ 

٧ٴَٻڂ حهلل ٫ِ ًؿپ ًىٌ حٿٌُ ٻٲ أّيّيڂ ٫نټڂ ًأّيّټڂ ٫نيڂ رز٤ن ڃټش ڃن ر٬ي أڅ أ
٫ڀْيڂ ًٻخڅ حهلل رڄخ ط٬ڄڀٌڅ رَْٜح ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ كڄخى رن ٓڀڄش ٳِ ىٌح 

٫ن ػخرض ٫ن أنْ ًٷخٽ كْٔن رن ًحٷي ٫ن ٫زي حهلل رن ڃٰٴپ ًىٌح حٿٌٜحد ليّغ حٿ
 ٫نيُ اڅ ٗخء حهلل. ٷخٽ9

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن كَد ٷخٽ كيػنخ كڄخى حرن ٓڀڄش ٫ن ٬ْٓي - 
 حٿـََُّ ٫ن أرِ ن٬خڃش أڅ ٫زي حهلل رن ڃٰٴپ ٓڄ٪ حرنخ ٿو ّٸٌٽ9

حٿڀيڂ انِ أٓؤٿٺ حٿٸَٜ حٕرْٞ ڃن حٿـنش اًح ىهڀظيخ ٫ن ّڄْنِ ٷخٽ ٳٸخٽ ٿو ّخ رنِ ٓپ -
حهلل حٿـنش ًط٬ًٌه ڃن حٿنخٍ ٳبنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ْٓټٌڅ 

 ًحٿ٤يٌٍ ٷخٽ9 ر٬يُ ٷٌځ ڃن ىٌه حٕڃش ٬ّظيًڅ ٳِ حٿي٫خء
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ ٌّنْ ًكڄْي  - 

 ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫زي حهلل رن ڃٰٴپ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
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 اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٍٳْٶ ّلذ حٿَٳٶ ٤٬ًِّ ٫ڀَ حٿَٳٶ ڃخ ٙ ٤٬ِّ ٫ڀَ حٿ٬نٲ ٷخٽ9-
أرِ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ ارَحىْڂ ٬ّنِ حرن ٬ٓي ٫ن ٫زْيس رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 

 أرِ ٍحث٤ش ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫زي حهلل رن ڃٰٴپ حٿڄِنِ ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٛلخرِ ٙ طظوًٌىڂ ٯَٟخ ر٬يُ ٳڄن أكزيڂ -

ًڃن آًحنِ ٳٸي آًٍ حهلل ٳزلزِ أكزيڂ ًڃن أر٠ٰيڂ ٳزز٠ِٰ أر٠ٰيڂ ًڃن آًحىڂ ٳٸي آًحنِ 
 ًڃن آًٍ حهلل أًٗٺ أڅ ّؤهٌه ٷخٽ9

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ؿ٬ٴَ حٿَحُُ ٫ن حٿَرْ٪ رن أنْ  - 
 ٫ن أرِ حٿ٬خٿْش أً ٫ن ٯَْه ٫ن ٫زي حهلل رن ڃٰٴپ حٿڄِنِ ٷخٽ9

نخ ٗييطو كْن أنخ ٗييص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن نيَ ٫ن نٌْ حٿـَ ًأ-
 ٍهٚ ٳْو ٷخٽ ًحؿظنزٌح حٿڄٔټَ ٷخٽ9

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٌّنْ  - 
 ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫زي حهلل رن ڃٰٴپ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 اڅ حهلل ٍٳْٶ ّلذ حٿَٳٶ ٤٬ًِّ ٫ڀَ حٿَٳٶ ڃخ ٙ ٤٬ِّ ٫ڀَ حٿ٬نٲ ٷخٽ9-
يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٌّنْ ٫ن حٿلٔن ك - 

٫ن ٫زي حهلل رن ڃٰٴپ أڅ ٍؿٚ ٿٸِ حڃَأس ٻخنض رْٰخ ٳِ حٿـخىڀْش ٳـ٬پ ٫ّٚزيخ كظَ ر٢ٔ 
ّيه اٿْيخ ٳٸخٿض حٿڄَأس ڃو ٳبڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷي ًىذ رخٿَ٘ٹ ًٷخٽ ٫ٴخڅ ڃَس ًىذ 

ٳٌٿَ حٿَؿپ ٳؤٛخد ًؿيو حٿلخث٢ ٳ٘ـو ػڂ أطَ حٿنزِ ٛڀَ رخٿـخىڀْش ًؿخءنخ رخٗٓٚځ 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَه ٳٸخٽ أنض ٫زي أٍحى حهلل رٺ هَْح اًح أٍحى حهلل ٫ِ ًؿپ ر٬زي هَْح 
٫ـپ ٿو ٫ٸٌرش ًنزو ًاًح أٍحى ر٬زي َٗح أڃٔٺ ٫ڀْو رٌنزو كظَ ٌّٳَ رو ٌّځ حٿٸْخڃش ٻؤنو 

 ٫َْ ٷخٽ9
 ػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ػخرض رن ِّّي أرٌ ُّي ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 
كيػنخ ٫خٛڂ حٕكٌٽ ٫ن ٳ٠ْپ رن ُّي حٿَٷخِٗ ًٷي ٯِح ٓز٪ ٯًِحص ٳِ اڃَس ٫ڄَ -

رن حٿو٤خد ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو أنو أطَ ٫زي حهلل رن ڃٰٴپ ٳٸخٽ أهزَنِ رڄخ كَځ حهلل 
ٓڄ٬ض ڃلڄيح ٌٍٓٽ حهلل ٫ڀْنخ ڃن ىٌح حٿَ٘حد ٳٸخٽ حٿوڄَ ٷخٽ ىٌح ٳِ حٿٸَآڅ أٳٚ أكيػٺ 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ريأ رخٙٓڂ أً رخٿَٓخٿش ٷخٽ ٫َِٗ انِ حٻظٴْض ٷخٽ نيَ ٫ن حٿيرخء 
ًحٿلنظڂ ًحٿنٸَْ ًحٿڄٸَْ ٷخٽ ڃخ حٿلنظڂ ٷخٽ حٕه٠َ ًحٕرْٞ ٷخٽ ڃخ حٿڄٸَْ ٷخٽ ڃخ ٿ٤ن 

 ِ رْظِ.رخٿٸخٍ ڃن ُٵ أً ٯَْه ٷخٽ ٳخن٤ڀٸض اٿَ حٿٌٔٵ ٳخٗظَّض أٳْٸش ٳڄخ ُحٿض ڃ٬ڀٸش ٳ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أٌّد ٫ن ٬ْٓي  - 

 رن ؿزَْ ٷخٽ9
ٷخٽ أرٌ ٫زي ليّغ ٻنض ٫ني ٫زي حهلل رن ڃٰٴپ ٳليع ٍؿپ ٫نيه ڃن ٷٌڃو ٳٌٻَح حٿ-

 حٿَكڄن أه٤ؤ ٳْو ڃ٬ڄَ ٕڅ ٬ْٓي رن ؿزَْ ٿڂ ّڀٶ ٫زي حهلل رن ڃٰٴپ.
 األص٘ش ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ. لاي  ػثذ اٌشؼّٓ تٓؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد ٷخٽ كيػنِ أٓخڃش رن ُّي ٷخٽ كيػنِ  - 
 حٿِىَُ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أُىَ ٷخٽ9
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ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظوڀپ حٿنخّ ٌّځ كنْن ّٔؤٽ ٫ن ڃنِٽ هخٿي رن -
 َ ڃن ٻخڅ ڃ٬و أڅ ٠َّرٌه رڄخ ٻخڅ ٳِ أّيّيڂ ٷخٽ9حٿٌٿْي ٳؤطِ رٔټَحڅ ٳؤڃ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ حرن ٫ڄَ ٷخٽ كيػنخ أٓخڃش رن ُّي ٫ن حٿِىَُ  - 
 أنو ٓڄ٪ ٫زي حٿَكڄن رن أُىَ ّٸٌٽ9

ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯِحس ٌّځ حٿٴظق ًأنخ ٯٚځ ٗخد ّظوڀپ حٿنخّ ّٔؤٽ -
حٿٌٿْي ٳؤطِ ر٘خٍد ٳؤڃَىڂ ٳ٠َرٌه رڄخ ٳِ أّيّيڂ ٳڄنيڂ ڃن َٟرو  ٫ن ڃنِٽ هخٿي رن

 ر٬ٜخس ًڃنيڂ ڃن َٟرو ر١ٌٔ ًكؼَ ٫ڀْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿظَحد ٷخٽ9
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ ًٻخڅ ٫زي  - 

حٿڄَْٰس ؿَف ٌّڃجٌ ًٻخڅ ٫ڀَ حٿوْپ حٿَكڄن رن حُٕىَ ّليع أڅ هخٿي رن حٿٌٿْي رن 
هْپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حرن حُٕىَ ٷي ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ر٬يڃخ ىِځ حهلل حٿټٴخٍ ًٍؿ٪ حٿڄٔڀڄٌڅ اٿَ ٍكخٿيڂ ّڄِ٘ ٳِ حٿڄٔڀڄْن ًّٸٌٽ ڃن 

لظڀڂ أٷٌٽ ڃن ّيٽ ٫ڀَ ٍكپ هخٿي رن حٿٌٿْي ٷخٽ ٳڄْ٘ض أً ٷخٽ ٳ٬ْٔض رْي ّيّو ًأنخ ڃ
ّيٽ ٫ڀَ ٍكپ هخٿي كظَ كڀڀنخ ٫ڀَ ٍكڀو ٳبًح هخٿي رن حٿٌٿْي ڃٔظني اٿَ ڃئهَس ٍكڀو 
ٳؤطخه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳن٨َ اٿَ ؿَكو ٷخٽ حٿِىَُ ًكْٔض أنو ٷخٽ 

 ًنٴغ ٳْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
 ٍِٟ حهلل ٫نيڂ. آهَ ڃٔني حٿڄټْْن ًحٿڄينْْن ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 ڃٔني حٿ٘خڃْْن.
 خاٌذ تٓ ا١ٌٌٛذ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ حٿْ٘ن حٗڃخځ حٿ٬خٿڂ حٿؼٸش أرٌ رټَ ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن أكڄي رن حٿز٬ٌٍ حٿزِحُ  - 
ًحٿْ٘ن حٿٜخٿق حٿؼٸش أرٌ ٣خٿذ حٿڄزخٍٹ رن ڃلڄي رن ٫ڀِ رن ك٠َْ حٿَْٜٳِ ٷخٙ أنزؤنخ 

رن ڃلڄي رن ٌّٓٲ ٷَة ٫ڀْيڂ ؿڄ٬ْخ ًأنخ أٓڄ٪ ٷخٽ أنزؤنخ ٫ڄِ أرٌ ٣خٿذ ٫زي حٿٸخىٍ 
أرٌ ٣خىَ ٫زي حٿَكڄن رن أكڄي رن ٫زي حٿٸخىٍ رن ڃلڄي رن ٌّٓٲ ٷخٽ أنزؤنخ أرٌ ٫ڀِ 

 حٿڄٌىذ ٷخٽ أنزؤنخ أرٌ رټَ أكڄي رن ؿ٬ٴَ رن كڄيحڅ رن ڃخٿٺ حٿٸ٬ْ٤ِ ٷخٽ9
نزپ ٷخٽ كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٫زي حهلل رن أكڄي رن ڃلڄي رن ك - 

 ٬ّٸٌد رن ارَحىْڂ ٷخٽ 9
أنزؤنخ أرِ ٫ن ٛخٿق رن ٻْٔخڅ ًكيع حرن ٗيخد ٫ن أرِ أڃخڃش رن ٓيپ ٫ن حرن ٫زخّ -

أنو أهزَه أڅ هخٿي رن حٿٌٿْي أهزَه أنو ىهپ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ 
هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿلڂ ٟذ ڃْڄٌنش رنض حٿلَع ًىِ هخٿظو ٳٸيڃض اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح

ؿخءص رو أځ كٴْي رنض حٿلَع ڃن نـي ًٻخنض طلض ٍؿپ ڃن رنِ ؿ٬ٴَ ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّؤٻپ ْٗجخ كظَ ٬ّڀڂ ڃخ ىٌ ٳٸخٽ ر٬ٞ حٿنٌٔس أٙ طوزَڅ ٌٍٓٽ 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ّؤٻپ ٳؤهزَنو أنو ٿلڂ ٟذ ٳظَٻو ٳٸخٽ هخٿي ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل 

ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أكَحځ ىٌ ٷخٽ ٙ ًٿټنو ٬٣خځ ٿْْ ٳِ ٷٌڃِ ٳؤؿينِ أ٫خٳو ٷخٽ هخٿي ٛ
ٳخؿظٍَطو اٿِ ٳؤٻڀظو ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّن٨َ ٷخٽ حرن ٗيخد ًكيػو حٕٛڂ 

 ٬ّنِ حرن ِّّي رن حٕٛڂ ٫ن ڃْڄٌنش ًٻخڅ ٳِ كـَىخ.
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٫ن حرن ٗيخد ٫ن أرِ أڃخڃش رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ڃخٿٺ  - 
 ٓيپ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زخّ ًهخٿي رن حٿٌٿْي أنيڄخ9

ىهٚ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْض ڃْڄٌنش ٳؤطِ ر٠ذ ڃلنًٌ ٳؤىٌٍ اٿْو -
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ر٬ٞ حٿنٌٔس أهزًَح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ٟذ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳَٳ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيه  ڃخ َّّي أڅ ّؤٻپ ٳٸخٿٌح ىٌ
ٳٸڀض أكَحځ ىٌ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٙ ًٿټن ٿڂ ّټن رؤٍٝ ٷٌڃِ ٳؤؿينِ أ٫خٳو ٷخٽ هخٿي 

 ٳخؿظٍَطو ٳؤٻڀظو ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّن٨َ.
ن ٓڀڄش رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ حٿ٬ٌحځ رن كٌٗذ ٫ - 

 ٻيْپ ٫ن ٫ڀٸڄش ٫ن هخٿي رن حٿٌٿْي ٷخٽ9
ٻخڅ رْنِ ًرْن ٫ڄخٍ رن ّخَٓ ٻٚځ ٳؤٯڀ٨ض ٿو ٳِ حٿٸٌٽ ٳخن٤ڀٶ ٫ڄخٍ ّ٘ټٌنِ اٿَ -

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳـخء هخٿي ًىٌ ّ٘ټٌه اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ 
ٻض ٙ ّظټڀڂ ٳزټَ ٫ڄخٍ ٳـ٬پ ّٰڀ٦ ًٙ ِّّي اٙ ٯڀ٨ش ًحٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓخ

ًٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٙ طَحه ٳَٳ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٓو ًٷخٽ ڃن ٫خىٍ 
٫ڄخٍح ٫خىحه حهلل ًڃن أرٰٞ ٫ڄخٍح أر٠ٰو حهلل ٷخٽ هخٿي ٳوَؿض ٳڄخ ٻخڅ ِٗء أكذ اٿِ 

 ڃن ٍٟخ ٫ڄخٍ ٳڀٸْظو ٳَِٟ ٷخٽ ٫زي حهلل ٓڄ٬ظو ڃن أرِ ڃَطْن.
 سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.٠ض٠ذ ػٓ اٌؼٛاَ ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ظخد كيػنخ ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن حٿڄزخٍٹ كيػنخ ٌّنْ  - 
٫ن حٿِىَُ أهزَنِ أرٌ أڃخڃش رن ٓيپ رن كنْٲ حٕنٜخٍُ أڅ حرن ٫زخّ أهزَه أڅ 

 هخٿي رن حٿٌٿْي حٿٌُ ّٸخٽ ٿو ْٓٲ حهلل أهزَه9
ڀڂ ٫ڀَ ڃْڄٌنش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو أنو ىهپ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ-

ًٓڀڂ ًىِ هخٿظو ًهخٿش حرن ٫زخّ ٳٌؿي ٫نيىخ ٟزخ ڃلنًٌح ٷيڃض رو أهظيخ كٴْيس رنض 
حٿلَع ڃن نـي ٳٸيڃض حٿ٠ذ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻخڅ ٷڀڄخ ّٸيځ ّيه ٿ٬٤خځ 

حٿ٠ذ ٳٸخٿض  كظَ ّليع رو ًّٔڄَ ٿو ٳؤىٌٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيه اٿَ
حڃَأس ڃن حٿنٌٔس حٿل٠ٌٍ أهزَڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٷيڃظن اٿْو ٷڀن ىٌ 
حٿ٠ذ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳَٳ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيه ٫ن حٿ٠ذ ٳٸخٽ هخٿي رن 
حٿٌٿْي أكَحځ حٿ٠ذ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٙ ًٿټن ٿڂ ّټن رؤٍٝ ٷٌڃِ ٳؤؿينِ أ٫خٳو ٷخٽ 

 طو ٳؤٻڀظو ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّن٨َ اٿِ ٳڀڂ ّنينِ.هخٿي ٳخؿظٍَ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ كيػنخ ڃلڄي رن كَد ٬ّنِ  - 

حٕرَٕ ٷخٽ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ٓڀْڂ أرٌ ٓڀڄش ٫ن ٛخٿق ٬ّنِ حرن ّلَْ رن حٿڄٸيحځ ٫ن 
 ؿيه حٿڄٸيحځ رن ڃ٬يٍ ٻَد ٷخٽ9

رن حٿٌٿْي حٿٜخثٴش ٳٸَځ أٛلخرنخ اٿَ حٿڀلڂ ٳٸخٿٌح أطؤًڅ ٿنخ أڅ نٌرق ٍڃټش ٯًِنخ ڃ٪ هخٿي -
ٿو ٳيٳ٬ظيخ اٿْيڂ ٳلزڀٌىخ ػڂ ٷڀض ڃټخنټڂ كظَ آطِ هخٿيح ٳؤٓؤٿو ٷخٽ ٳؤطْظو ٳٔؤٿظو ٳٸخٽ 
ٯًِنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯًِس هْزَ ٳؤ٩َٓ حٿنخّ ٳِ ك٨خثَ ّيٌى 

ًٙ ّيهپ حٿـنش اٙ ڃٔڀڂ ػڂ ٷخٽ أّيخ حٿنخّ انټڂ ٷي  ٳؤڃَنِ أڅ أنخىُ حٿٜٚس ؿخڃ٬ش



  

 

 

Page 121 of 608 

 الجزءالرابع المسند لإلمام أحمد بن حنبل

أ٫َٓظڂ ٳِ ك٨خثَ ّيٌى أٙ ٙ طلپ أڃٌحٽ حٿڄ٬خىيّن اٙ رلٸيخ ًكَحځ ٫ڀْټڂ ٿلٌځ حٿلڄَ 
 حٕىڀْش ًهْڀيخ ًرٰخٿيخ ًٻپ ًُ نخد ڃن حٿٔزخ٩ ًٻپ ًُ ڃوڀذ ڃن حٿ٤َْ.

ْش رن حٿٌٿْي كيػنِ ػٌٍ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ٫زي ٍرو كيػنخ رٸ - 
ِّّي ٫ن ٛخٿق رن ّلَْ رن حٿڄٸيحځ رن ڃ٬يٍ ٻَد ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٫ن هخٿي رن حٿٌٿْي 

 ٷخٽ9
 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن أٻپ ٿلٌځ حٿوْپ ًحٿزٰخٽ ًحٿلڄَْ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن رلَ كيػنخ ڃلڄي رن كَد حٿوٌٙنِ كيػنخ  - 
رٌ ٓڀڄش حٿلڄِٜ ٫ن ٛخٿق رن ّلَْ رن حٿڄٸيحځ ٫ن حرن حٿڄٸيحځ ٫ن ؿيه حٿڄٸيحځ رن أ

 ڃ٬يٍ ٻَد ٷخٽ9
ٯًِص ڃ٪ هخٿي رن حٿٌٿْي حٿٜخثٴش ٳٸَځ أٛلخرِ اٿَ حٿڀلڂ ٳٸخٿٌح أطؤًڅ ٿنخ أڅ نٌرق -

ٍڃټش ٿو ٷخٽ ٳلزڀٌىخ ٳٸڀض ڃټخنټڂ كظَ آطِ هخٿي رن حٿٌٿْي ٳؤٓؤٿو ٫ن ًٿٺ ٳؤطْظو ٳؤهزَطو 
أٛلخرِ ٳٸخٽ ٯًِص ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯًِس هْزَ ٳؤ٩َٓ حٿنخّ هزَ 

ٳِ ك٨خثَ ّيٌى ٷخٽ ّخ هخٿي نخى ٳِ حٿنخّ أڅ حٿٜٚس ؿخڃ٬ش ٙ ّيهپ حٿـنش اٙ ڃٔڀڂ 
ٳٴ٬ڀض ٳٸخځ ٳِ حٿنخّ ٳٸخٽ ّخ أّيخ حٿنخّ ڃخ رخٿټڂ أ٫َٓظڂ ٳِ ك٨خثَ ّيٌى أٙ ٙ طلپ 

كَحځ ٫ڀْټڂ كڄَ حٕىڀْش ًحٗنْٔش ًهْڀيخ ًرٰخٿيخ ًٻپ ًُ أڃٌحٽ حٿڄ٬خىيّن اٙ رلٸيخ ً
 نخد ڃن حٿٔزخ٩ ًٻپ ًُ ڃوڀذ ڃن حٿ٤َْ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن ٫ڄًَ رن ىّنخٍ ٫ن حرن أرِ نـْق  - 
 ٫ن هخٿي رن كټْڂ رن كِحځ ٷخٽ9

٠زض حٕڃَْ ٳؤطخه ٳٸخٽ انِ ٿڂ طنخًٽ أرٌ ٫زْيس ٍؿٚ رِ٘ء ٳنيخه هخٿي رن حٿٌٿْي ٳٸخٽ أٯ-
أٍى أڅ أٯ٠زٺ ًٿټنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ أٗي حٿنخّ ٫ٌحرخ 

 ٌّځ حٿٸْخڃش أٗي حٿنخّ ٫ٌحرخ ٿڀنخّ ٳِ حٿينْخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٫خٛڂ ٫ن أرِ ًحثپ  - 

 حٿٌٿْي ٷخٽ٫9ن ٯٍِس رن ٷْْ ٫ن هخٿي رن 
ٻظذ اٿِ أڃَْ حٿڄئڃنْن كْن أٿٸَ حٿ٘خځ رٌحنْو رؼنْش ٫ًٔٚ ًٗٺ ٫ٴخڅ ڃَس ٷخٽ كْن -

أٿٸَ حٿ٘خځ ٻٌح ًٻٌح ٳؤڃَنِ أڅ أَْٓ اٿَ حٿيني ًحٿيني ٳِ أنٴٔنخ ٌّڃجٌ حٿزَٜس ٷخٽ ًأنخ 
ٿٌٿٺ ٻخٍه ٳٸخځ ٍؿپ ٳٸخٽ ٿِ ّخ أرخ ٓڀْڄخڅ حطٶ حهلل ٳبڅ حٿٴظن ٷي ٧يَص ٷخٽ ٳٸخٽ ًحرن 
حٿو٤خد كِ انڄخ طټٌڅ ر٬يه ًحٿنخّ رٌُ رڀْخڅ أً رٌُ رڀْخڅ رڄټخڅ ٻٌح ًٻٌح ٳْن٨َ 
حٿَؿپ ٳْظٴټَ ىپ ّـي ڃټخنخ ٿڂ ّنِٽ رو ڃؼپ ڃخ نِٽ رڄټخنو حٿٌُ ىٌ ٳْو ڃن حٿٴظنش ًحٿَ٘ 
ٳٚ ّـيه ٷخٽ ًطڀٺ حّٕخځ حٿظِ ًٻَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْي ّيُ حٿٔخ٫ش أّخځ 

 هلل أڅ طيٍٻنخ ًاّخٻڂ طڀٺ حّٕخځ.حٿيَؽ ٳن٬ًٌ رخ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀڄش رن ٻيْپ ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن ّليع ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ِّّي ٫ن حٕٗظَ ٷخٽ ٻخڅ رْن -

ٓڀڂ ٳٸخٽ ٫ڄخٍ ًرْن هخٿي رن حٿٌٿْي ٻٚځ ٳ٘ټخه ٫ڄخٍ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انو ڃن ٬ّخى ٫ڄخٍح ٬ّخىه حهلل ٫ِ ًؿپ ًڃن ّز٠ٰو 

 ّز٠ٰو حهلل ٫ِ ًؿپ ًڃن ّٔزو ّٔزو حهلل ٫ِ ًؿپ ٳٸخٽ ٓڀڄش ىٌح أً نلٌه.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ ٛٴٌحڅ رن ٫ڄًَ ٷخٽ كيػنِ ٫زي  - 
أرْو ٫ن ٫ٌٱ رن ڃخٿٺ حٕٗـ٬ِ ًهخٿي رن حٿٌٿْي أڅ حٿنزِ  حٿَكڄن رن ؿْزَ رن نٴَْ ٫ن

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڂ ّوڄْ حٿٔڀذ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ٫ڀِ حٿـ٬ٴِ ٫ن ُحثيس ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن  - 

 ٫ڄَْ ٷخٽ9
حٓظ٬ڄپ ٫ڄَ رن حٿو٤خد أرٌ ٫زْيس رن حٿـَحف ٫ڀَ حٿ٘خځ ٫ًِٽ هخٿي رن حٿٌٿْي ٷخٽ ٷخٽ -

هخٿي رن حٿٌٿْي ر٬غ ٫ڀْټڂ أڃْن ىٌه حٕڃش ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ 
أڃْن ىٌه حٕڃش أرٌ ٫زْيس رن حٿـَحف ٷخٽ أرٌ ٫زْيس ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ّٸٌٽ هخٿي ْٓٲ ڃن ٌْٓٱ حهلل ٫ِ ًؿپ ًن٬ڂ ٳظَ حٿ٬َْ٘س.
 صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ ٚلاي ئٔٗ رٞ ِخّش اٌؽثؾٟ ٚواْ ِٓ أصؽاب سعٛي اهللؼذ٠س 

 اتٓ أخٟ إٌعاؽٟ ٠ٚماي رٞ ِخّش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ ؿََّ ٫ن ِّّي رن ٛڀْق ٫ن ًُ  - 

 ڃوڄَ ًٻخڅ ٍؿٚ ڃن حٿلز٘ش ّويځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
ٿِحى ٳٸخٽ ٿو ٷخثپ ّخ ٻنخ ڃ٬و ٳِ ٓٴَ ٳؤ٩َٓ حٿَْٔ كْن حنَٜٱ ًٻخڅ ّٴ٬پ ًٿٺ ٿٸڀش ح-

ٌٍٓٽ حهلل ٷي حنٸ٤٪ حٿنخّ ًٍحءٹ ٳلزْ ًكزْ حٿنخّ ڃ٬و كظَ طټخڃڀٌح اٿْو ٳٸخٽ ٿيڂ 
ىپ ٿټڂ أڅ نيـ٪ ىـ٬ش أً ٷخٽ ٿو ٷخثپ ٳنِٽ ًنِٿٌح ٳٸخٽ ڃن ّټڀئنخ حٿڀْڀش ٳٸڀض أنخ ؿ٬ڀنِ 

ٌٓٽ حهلل حهلل ٳيحءٹ ٳؤ٤٫خنِ ه٤خځ نخٷظو ٳٸخٽ ىخٹ ٙ طټٌنن ٿټ٪ ٷخٽ ٳؤهٌص رو٤خځ نخٷش ٍ
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًرو٤خځ نخٷظِ ٳظنلْض ٯَْ ر٬ْي ٳوڀْض ٓزْڀيڄخ ٫َّْخڅ ٳبنِ ٻٌٿٺ 
أن٨َ اٿْيڄخ كظَ أهٌنِ حٿنٌځ ٳڀڂ أ٬َٗ رِ٘ء كظَ ًؿيص كَ حٿ٘ڄْ ٫ڀَ ًؿيِ 
ٳخٓظْٸ٨ض ٳن٨َص ّڄْنخ ًٗڄخٙ ٳبًح أنخ رخٿَحكڀظْن ڃنِ ٯَْ ر٬ْي ٳؤهٌص رو٤خځ نخٷش 

ٓڀڂ ًرو٤خځ نخٷظِ ٳؤطْض أىنَ حٿٸٌځ ٳؤّٸ٨ظو ٳٸڀض ٿو أٛڀْظڂ ٷخٽ ٙ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً
ٳؤّٸ٦ حٿنخّ ر٠٬يڂ ر٠٬خ كظَ حٓظْٸ٦ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ رٚٽ ىپ ٿِ 
ٳِ حٿڄ٠ْؤس ٬ّنِ حٕىًحس ٷخٽ ن٬ڂ ؿ٬ڀنِ حهلل ٳيحءٹ ٳؤطخه رٌٌٟء ٳظٌٟؤ ٿڂ ّڀض ڃنو 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٜڀَ حٿَٻ٬ظْن ٷزپ حٿٜزق حٿظَحد ٳؤڃَ رٚٙ ٳؤًڅ ػڂ ٷخځ حٿنزِ 
ًىٌ ٯَْ ٫ـپ ػڂ أڃَه ٳؤٷخځ حٿٜٚس ًىٌ ٯَْ ٫ـپ ٳٸخٽ ٿو ٷخثپ ّخ نزِ حهلل أٳ٣َنخ ٷخٽ 

 ٙ ٷزٞ حهلل ٫ِ ًؿپ أًٍحكنخ ًٷي ٍىىخ اٿْنخ ًٷي ٛڀْنخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حًُٕح٫ِ ٫ن كٔخڅ رن ٤٫ْش ٫ن هخٿي  - 

 ڃ٬يحڅ ٫ن ًُ ڃوڄَ ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9 رن
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٓظٜخٿلټڂ حٿًَځ ٛڀلخ آڃنخ ػڂ طًِٰڅ -

ًىڂ ٫يًح ٳظنًَٜڅ ًطٔڀڄٌڅ ًطٰنڄٌڅ ػڂ طنًَٜڅ حٿًَځ كظَ طنِٿٌح رڄَؽ ًُ طڀٌٽ 
٠ٰذ ٍؿپ ڃن حٿڄٔڀڄْن ٳْٸٌځ ٳَْٳ٪ ٍؿپ ڃن حٿنَٜحنْش ٛڀْزخ ٳْٸٌٽ ٯڀذ حٿٜڀْذ ٳْ

 اٿْو ٳْيٷو ٳ٬ني ًٿٺ ّٰيٍ حٿًَځ ًّـڄ٬ٌڅ ٿڀڄڀلڄش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٬ٜذ ىٌ حٿٸَٷٔخنِ ٷخٽ كيػنخ حًُٕح٫ِ  - 

٫ن كٔخڅ رن ٤٫ْش ٫ن هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن ؿزَْ رن نٴَْ ٫ن ًُ ڃوڄَ ٫ن حٿنزِ 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
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ٿًَځ ٛڀلخ آڃنخ ًطًِٰڅ أنظڂ ًىڂ ٫يًح ڃن ًٍحثيڂ ٳظٔڀڄٌڅ ًطٰنڄٌڅ ػڂ طٜخٿلٌڅ ح-
طنِٿٌڅ رڄَؽ ًُ طڀٌٽ ٳْٸٌځ اٿْو ٍؿپ ڃن حٿًَځ ٳَْٳ٪ حٿٜڀْذ ًّٸٌٽ حٕٯڀذ حٿٜڀْذ 
ٳْٸٌځ اٿْو ٍؿپ ڃن حٿڄٔڀڄْن ٳْٸظڀو ٳ٬ني ًٿٺ طٰيٍ حٿًَځ ًطټٌڅ حٿڄٚكڂ ٳْـظڄ٬ٌڅ اٿْټڂ 

 خّش ٫َ٘س آٙٱ.ٳْؤطٌنټڂ ٳِ ػڄخنْن ٯخّش ڃ٪ ٻپ ٯ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٸيًّ أرٌ حٿڄَْٰس ٷخٽ كيػنخ كَِّ ٬ّنِ حرن  - 

 ٫ؼڄخڅ حٿَكزِ ٷخٽ كيػنخ ٍحٗي رن ٬ٓي حٿڄٸَحثِ ٫ن أرِ كِ ٫ن ًُ ڃوڄ9َ
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٻخڅ ىٌح حٕڃَ ٳِ كڄَْ ٳن٫ِو حهلل ٫ِ ًؿپ -

ٖ ً ّ ُ ٩ ً ى حٽ ُ ىـ ځ ًٻٌح ٻخڅ ٳِ ٻظخد أرِ ڃٸ٤٪ ًكْغ ڃنيڂ ٳـ٬ڀو ٳِ ٷَّ
 كيػنخ رو طټڀڂ ٫ڀَ حٙٓظٌحء.

 ِؼا٠ٚح تٓ أتٟ عف١اْ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ أنزؤنخ ى٘خځ حٿيٓظٌحثِ ٷخٽ أرِ  - 

ِ ٻؼَْ ٫ن ڃلڄي رن ارَحىْڂ ٫ن ًأرٌ ٫خڃَ حٿ٬ٸيُ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن ّلَْ رن أر
 ٫َْٔ رن ٣ڀلش ٷخٽ أرٌ ٫خڃَ ٳِ كيّؼو ٷخٽ9

كيػنِ ٫َْٔ حرن ٣ڀلش ٷخٽ ىهڀنخ ٫ڀَ ڃ٬خًّش ٳنخىٍ حٿڄنخىُ رخٿٜٚس ٳٸخٽ حهلل أٻزَ حهلل -
أٻزَ ٳٸخٽ ڃ٬خًّش حهلل أٻزَ حهلل أٻزَ ٳٸخٽ أٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ٷخٽ ڃ٬خًّش ًأنخ أٗيي ٷخٽ 

ٙ اٿو اٙ حهلل ٷخٽ أٗيي أڅ ڃلڄيح ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ڃ٬خًّش ًأنخ أٗيي ٷخٽ أرٌ أرٌ ٫خڃَ أڅ 
٫خڃَ أڅ ڃلڄيح ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ّلَْ ٳليػنخ ٍؿپ أنو ٿڄخ ٷخٽ كِ ٫ڀَ حٿٜٚس ٷخٽ ٙ 

 كٌٽ ًٙ ٷٌس اٙ رخهلل ٷخٽ ڃ٬خًّش ىټٌح ٓڄ٬ض نزْټڂ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ.
خ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 

 ٬ْٓي رن حٿڄْٔذ ٷخٽ9
ٷيځ ڃ٬خًّش حٿڄيّنش ٳو٤زنخ ًأهَؽ ٻزش ڃن ٬َٗ ٳٸخٽ ڃخ ٻنض أٍٍ أڅ أكيح ّٴ٬ڀو اٙ -

حٿْيٌى اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڀٰو ٳٔڄخه حٿًٍِ أً حٿَِّ ٗٺ ڃلڄي رن 
 ؿ٬ٴَ.

 خ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن كزْذ رن حٿ٘يْي ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 
ٓڄ٬ض أرخ ڃـڀِ ٷخٽ ىهپ ڃ٬خًّش ٫ڀَ ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ًحرن ٫خڃَ ٷخٽ ٳٸخځ حرن ٫خڃَ -

ًٿڂ ّٸڂ حرن حٿِرَْ ٷخٽ ًٻخڅ حٿْ٘ن أًُنيڄخ ٷخٽ ٷخٽ ڃو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ٌأ ڃٸ٬يه ڃن حٿنخٍ ٷخٽ ٫زي حهلل ًؿيص ىٌح ًٓڀڂ ڃن أكذ أڅ ّڄؼپ ٿو ٫زخى حهلل ٷْخڃخ ٳڀْظز

ٳِ ٻظخد أرِ رو٢ ّيه ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ ًىٌ حٿزَٓخنِ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ليّغ حٿ
ؿَّؾ ٷخٽ كيػنِ ٫ڄًَ رن ّلَْ أڅ ٫َْٔ رن ٫ڄَ أهزَه ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڀٸڄش رن 

ٻڄخ ٷخٽ  ًٷخٙ ٫ن ٫ڀٸڄش رن ًٷخٙ ٷخٽ انِ ٫ني ڃ٬خًّش اًح أًڅ ڃئًنو ٳٸخٽ ڃ٬خًّش
حٿڄئًڅ كظَ اًح ٷخٽ كِ ٫ڀَ حٿٜٚس ٷخٽ ٙ كٌٽ ًٙ ٷٌس اٙ رخهلل ٳڀڄخ ٷخٽ كِ ٫ڀَ 
حٿٴٚف ٷخٽ ٙ كٌٽ ًٙ ٷٌس اٙ رخهلل ًٷخٽ ر٬ي ًٿٺ ڃخ ٷخٽ حٿڄئًڅ ػڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ًٿٺ.
ش ٷخٽ أنزؤنخ ٫ڀِ رن ُّي ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄ - 

 ٬ْٓي رن حٿڄْٔذ9
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أڅ ڃ٬خًّش ىهپ ٫ڀَ ٫خث٘ش ٳٸخٿض ٿو أڃخ هٴض أڅ أٷ٬ي ٿٺ ٍؿٚ ٳْٸظڀٺ ٳٸخٽ ڃخ ٻنض -
ٿظٴ٬ڀْو ًأنخ ٳِ رْض أڃخڅ ًٷي ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٬ّنِ حّٗڄخڅ ٷْي 

ٳي٫ْنخ ًاّخىڂ كظَ نڀٸَ  حٿٴظٺ ٻْٲ أنخ ٳِ حٿٌُ رْنِ ًّنٺ ٳِ كٌحثـٺ ٷخٿض ٛخٿق ٷخٽ
 ٍرنخ ٫ِ ًؿپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أرِ ْٗن حٿينخثِ  - 
 ٷخٽ9

ٻنض ٳِ ڃٖ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ني ڃ٬خًّش ٳٸخٽ ڃ٬خًّش أن٘يٻڂ -
ْ حٿلََّ ٷخٿٌح حٿڀيڂ ن٬ڂ ٷخٽ حهلل أط٬ڀڄٌڅ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن ٿز

ًأنخ أٗيي ٷخٽ أن٘يٻڂ حهلل ط٬خٿَ أط٬ڀڄٌڅ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن ٿزْ 
حٿٌىذ اٙ ڃٸ٬٤خ ٷخٿٌح حٿڀيڂ ن٬ڂ ٷخٽ ًأنخ أٗيي ٷخٽ أن٘يٻڂ حهلل ط٬خٿَ أط٬ڀڄٌڅ أڅ ٌٍٓٽ 

خٽ ًأنخ أٗيي ٷخٽ أن٘يٻڂ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن ٍٻٌد حٿنڄٌٍ ٷخٿٌح حٿڀيڂ ن٬ڂ ٷ
حهلل ط٬خٿَ أط٬ڀڄٌڅ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن حٿَ٘د ٳِ آنْش حٿٴ٠ش 
ٷخٿٌح حٿڀيڂ ن٬ڂ ٷخٽ ًأنخ أٗيي ٷخٽ أن٘يٻڂ حهلل ط٬خٿَ أط٬ڀڄٌڅ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ نيَ ٫ن ؿڄ٪ رْن كؾ ٫ًڄَس ٷخٿٌح أڃخ ىٌح ٳٚ ٷخٽ أڃخ انيخ ڃ٬ين.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ ؿزڀش  - 

 رن ٤٫ْش ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلَِّْ ٫ن ڃ٬خًّش رن أرِ ٓٴْخڅ9
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح أٍحى حهلل ر٬زي هَْح ٳٸيو ٳِ حٿيّن.-
ٽ كيػنِ ڃَكٌځ رن ٫زي حٿ٬ِِّ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن رلَ ٷخ - 

 كيػنِ أرٌ ن٬خڃش حٿ٬ٔيُ ٫ن أرِ ٫ؼڄخڅ حٿنييُ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ9
هَؽ ڃ٬خًّش ٫ڀَ كڀٸش ٳِ حٿڄٔـي ٷخٽ ڃخ أؿڀٔټڂ ٷخٿٌح ؿڀٔنخ نٌٻَ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷخٽ -

ش ٿټڂ ًڃخ آهلل ڃخ أؿڀٔټڂ اٙ ًحٹ ٷخٿٌح آهلل ڃخ أؿڀٔنخ اٙ ًحٹ ٷخٽ أڃخ أنِ ٿڂ أٓظلڀٴټڂ طيڄ
ٻخڅ أكي رڄنِٿظِ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٷپ ٫نو كيّؼخ ڃنِ ًأڅ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَؽ ٫ڀَ كڀٸش ڃن أٛلخرو ٳٸخٽ ڃخ أؿڀٔټڂ ٷخٿٌح ؿڀٔنخ نٌٻَ حهلل 
٫ِ ًؿپ ًنلڄيه ٫ڀَ ڃخ ىيحنخ ٿ٘ٓٚځ ًڃن ٫ڀْنخ رٺ ٷخٽ آهلل ڃخ أؿڀٔټڂ اٙ ًٿٺ ٷخٿٌح 

خ أؿڀٔنخ اٙ ًٿٺ ٷخٽ أڃخ أنِ ٿڂ أٓظلڀٴټڂ طيڄش ٿټڂ ًانو أطخنِ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ آهلل ڃ
 ٳؤهزَنِ أڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ّزخىِ رټڂ حٿڄٚثټش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش أنزؤنخ ٷْْ ٫ن ٤٫خء  - 
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  أڅ ڃ٬خًّش رن أرِ ٓٴْخڅ رن كَد أهٌ ڃن أ٣َحٱ ٬ّنِ ٬َٗ
 ٳِ أّخځ حٿ٬َ٘ رڄ٘ٸٚ ڃ٬ِ ًىٌ ڃلَځ ًحٿنخّ ّنټًَڅ ًٿٺ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ9 - 
أنزؤنِ ٬ٓي رن ارَحىْڂ ٫ن ڃ٬زي حٿـينِ ٷخٽ ٻخڅ ڃ٬خًّش ٷڀڄخ ّليع ٫ن ٌٍٓٽ حهلل -

خ ّي٫ين أً ّليع رين ٳِ حٿـڄ٪ ٫ن ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ْٗجخ ًّٸٌٽ ىئٙء حٿټڀڄخص ٷڀڄ
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن َّى حهلل رو هَْح ّٴٸيو ٳِ حٿيّن ًاڅ ىٌح حٿڄخٽ كڀٌ 

 ه٠َ ٳڄن ّؤهٌه رلٸو ّزخٍٹ ٿو ٳْو ًاّخٻڂ ًحٿظڄخىف ٳبنو حٿٌرق.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن حرن ٫ـٚڅ ٷخٽ9 - 
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ّلَْ ٫ن كزخڅ ٫ن حرن ڃلَِّْ ٫ن ڃ٬خًّش رن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن حٿنزِ أهزَنِ ڃلڄي رنڂ -
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ طزخىًٍنِ رَٻ٩ٌ ًٙ رٔـٌى ٳبنو ڃيڄخ أٓزٸټڂ رو اًح ٍٻ٬ض 

 طيٍٻٌنِ اًح ٍٳ٬ض ًڃيڄخ أٓزٸټڂ رو اًح ٓـيص طيٍٻٌنِ اًح ٍٳ٬ض انِ ٷي رينض.
أٓخڃش رن ُّي ٫ن ڃلڄي رن ٻ٬ذ حٿٸ٧َِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ  - 

 ٷخٽ9
ٷخٽ ڃ٬خًّش ٫ڀَ حٿڄنزَ حٿڀيڂ ٙ ڃخن٪ ٿڄخ أ٤٫ْض ًٙ ڃ٤٬ِ ٿڄخ ڃن٬ض ًٙ ّنٴ٪ ًح حٿـي -

ڃنٺ حٿـي ڃن َّى حهلل رو هَْح ّٴٸيو ٳِ حٿيّن ٓڄ٬ض ىئٙء حٿټڀڄخص ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ىٌح حٿڄنزَ.

أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ أرٌ حٿڄ٬ظڄَ ٫ن حرن َّْٓن ٫ن ڃ٬خًّش  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 
 ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طَٻزٌح حٿوِ ًٙ حٿنڄخٍ ٷخٽ حرن َّْٓن ًٻخڅ -
٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ّٸخٽ ٿو ليّغ ڃ٬خًّش ٙ ّظيڂ ٳِ حٿ

 ڄخڅ أرٌ حٿڄ٬ظڄَ ىٌح.حٿلزَُ ٬ّنِ أرخ حٿڄ٬ظڄَ ًِّّي رن ٣ي
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ڃلڄي رن ّلَْ ٫ن أرِ أڃخڃش رن ٓيپ  - 

 ٫ن ڃ٬خًّش9
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّظ٘يي ڃ٪ حٿڄئًنْن.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ًريِ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش  - 

٤ْش ٫ن حرن ڃلَِّْ ٷخٽ ريِ ٫زي حهلل رن ڃلَِّْ ٫ن ڃ٬خًّش رن أرِ ٫ن ؿزڀش رن ٫
 ٓٴْخڅ ٷخٽ9

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أٍحى حهلل ٫ِ ًؿپ ر٬زي هَْح ّٴٸيو ٳِ حٿيّن.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ ٫ًزي حٿٜڄي ٷخٙ كيػنخ ى٘خځ ٫ن  - 

 ٷظخىس ٫ن ٬ْٓي ٷخٽ9
ٷخٽ ڃ٬خًّش ًحص ٌّځ انټڂ ٷي أكيػظڂ ُُ ٌٓء نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن -

حٿًٍِ ًٷخٽ ٫زي حٿٜڄي حٿًٍِ ٷخٽ ًؿخء ٍؿپ ر٬ٜخ ٫ڀَ ٍأٓيخ هَٷش ٳٸخٽ أٙ ًىٌح 
 حٿًٍِ ٷخٽ أرٌ ٫خڃَ ٷخٽ ٷظخىس ىٌ ڃخ ّټؼَ رو حٿنٔخء أ٬ٗخٍىن ڃن حٿوَٵ.

خ٫ْپ ٷخٽ كيػنخ هخٿي حٿلٌحء ٫ن ڃْڄٌڅ حٿٸظخى ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄ - 
 أرِ ٷٚرش ٫ن ڃ٬خًّش رن أرِ ٓٴْخڅ9

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن ٍٻٌد حٿنڄخٍ ٫ًن ٿزْ حٿٌىذ اٙ ڃٸ٬٤خ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ كزْذ رن حٿ٘يْي ٫ن أرِ ڃـڀ9ِ - 
حرن ٫خڃَ ًحرن حٿِرَْ ٳٸخځ حرن ٫خڃَ ًؿڀْ حرن حٿِرَْ ٳٸخٽ ٿو  أڅ ڃ٬خًّش ىهپ رْظخ ٳْو-

ڃ٬خًّش حؿڀْ ٳبنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن َٓه أڅ ّڄؼپ ٿو 
 حٿ٬زخى ٷْخڃخ ٳڀْظزٌأ رْظخ ٳِ حٿنخٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ أنزؤنخ  - 
 ٬ٓي رن ارَحىْڂ ٫ن ڃ٬زي حٿـينِ ٷخٽ9 ٬ٗزش ٫ن
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ٻخڅ ڃ٬خًّش ٷڀڄخ ّليع ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳټخڅ ٷڀڄخ ّټخى أڅ ّي٩ ٌّځ -
حٿـڄ٬ش ىئٙء حٿټڀڄخص أڅ ّليع رين ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن َّى 

و ّزخٍٹ ٿو ٳْو حهلل رو هَْح ّٴٸيو ٳِ حٿيّن ًاڅ ىٌح حٿڄخٽ كڀٌ ه٠َ ٳڄن ّؤهٌه رلٸ
 ًاّخٻڂ ًحٿظڄخىف ٳبنو حٿٌرق.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫خٍځ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن حٿڄَْٰس ٫ن ڃ٬زي حٿٸخٙ  - 
 ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٫زي ٫ن ڃ٬خًّش ٷخٽ9

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن َٗد حٿوڄَ ٳخؿڀيًه ٳبڅ ٫خى ٳخؿڀيًه -
 ٫خى حٿَحر٬ش ٳخٷظڀٌه.ٳبڅ ٫خى ٳخؿڀيًه ٳبڅ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ؿََّ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن  - 
 ٫ٌٱ حٿـَِٗ ٫ن ڃ٬خًّش ٷخٽ9

ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڄٚ ٿٔخنو أً ٷخٽ ٗٴظو ٬ّنِ حٿلٔن رن ٫ڀِ -
  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.ٛڀٌحص حهلل ٫ڀْو ًانو ٿن ٬ٌّد ٿٔخڅ أً ٗٴظخڅ ڃٜيڄخ ٌٍٓٽ حهلل

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٻؼَْ رن ى٘خځ ٷخٽ كيػنخ ؿ٬ٴَ كيػنخ ِّّي رن حٕٛڂ  - 
 ٷخٽ9

ٓڄ٬ض ڃ٬خًّش رن أرِ ٓٴْخڅ ًٻَ كيّؼخ ًٍحه ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڂ أٓڄ٬و -
ڂ ٷخٽ ڃن ًٍٍ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كيّؼخ ٯَْه أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ

َّى حهلل رو هَْح ّٴٸيو ٳِ حٿيّن ًٙ طِحٽ ٫ٜخرش ڃن حٿڄٔڀڄْن ّٸخطڀٌڅ ٫ڀَ حٿلٶ 
 ٧خىَّن ٫ڀَ ڃن نخًأىڂ اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٗـخ٩ رن حٿٌٿْي ٷخٽ ًٻَ ٫ؼڄخڅ رن كټْڂ ٫ن ُّخى رن  - 
 أرِ ُّخى ٫ن ڃ٬خًّش ٷخٽ9

ْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٫ڀَ ىٌه ح٫ٌٕحى حٿڀيڂ ٙ ڃخن٪ ٿڄخ أ٤٫ْض ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ-
 ًٙ ڃ٤٬ِ ٿڄخ ڃن٬ض ًٙ ّنٴ٪ ًح حٿـي ڃنٺ حٿـي ڃن َّى حهلل رو حٿوَْ ّٴٸيو ٳِ حٿيّن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ أهزَنِ ٫ڄًَ رن ڃَس ٷخٽ  - 
 ٓڄ٬ض ٬ْٓي رن حٿڄْٔذ ٷخٽ9

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً ڃنزَ حٿڄيّنش ٳؤهَؽ ٻزش ڃن ٬َٗ  ه٤ذ ڃ٬خًّش ٫ڀَ ڃنزَ-
ٷخٽ ڃخ ٻنض أٍٍ أڅ أكيح ّٴ٬پ ىٌح ٯَْ حٿْيٌى اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓڄخه 

 حٿًٍِ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ رَ٘ رن ٬ْٗذ رن أرِ كڄِس ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن  - 

 حٿِىَُ ٷخٽ9
٬ڂ ّليع أنو رڀٮ ڃ٬خًّش ًىٌ ٫نيه ٳِ ًٳي ڃن ٷَّٖ أڅ ٫زي ٻخڅ ڃلڄي رن ؿزَْ رن ڃ٤-

حهلل رن ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ّليع أنو ْٓټٌڅ ڃڀٺ ڃن ٷل٤خڅ ٳ٠ٰذ ڃ٬خًّش ٳٸخځ ٳؤػنَ 
٫ڀَ حهلل ٫ِ ًؿپ رڄخ ىٌ أىڀو ػڂ ٷخٽ أڃخ ر٬ي ٳبنو رڀٰنِ أڅ ٍؿخٙ ڃنټڂ ّليػٌڅ أكخىّغ 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ أًٿجٺ ؿيخٿټڂ ٳبّخٻڂ ٿْٔض ٳِ ٻظخد حهلل ًٙ طئػَ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل
ًحٕڃخنِ حٿظِ ط٠پ أىڀيخ ٳبنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ ىٌح حٕڃَ 

 ٳِ ٷَّٖ ٙ ّنخ٫ُيڂ أكيح اٙ أٻزو حهلل ٫ڀَ ًؿيو ڃخ أٷخڃٌح حٿيّن.
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زؤنخ ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ أنزؤنخ ٫زي حهلل رن حٿڄزخٍٹ ٷخٽ أن - 
 حٿَكڄن رن ِّّي رن ؿخرَ ٷخٽ كيػنِ أرٌ ٫زي ٍرو ٷخٽ9

ٓڄ٬ض ڃ٬خًّش ّٸٌٽ ٫ڀَ ىٌح حٿڄنزَ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ أڅ ڃخ -
رٸِ ڃن حٿينْخ رٚء ًٳظنش ًانڄخ ڃؼپ ٫ڄپ أكيٻڂ ٻڄؼپ حٿ٫ٌخء اًح ٣خد أ٫ٚه ٣خد أٓٴڀو 

 ًاًح هزغ أ٫ٚه هزغ أٓٴڀو.
حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن رلَ كيػنخ حٿٌٿْي رن ڃٔڀڂ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل  كيػنخ ٫زي - 

 رن حٿ٬ٚء ٫ن أرِ حُٕىَ ٫ن ڃ٬خًّش9
أنو ًٻَ ٿيڂ ًٌٟء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنو ڃٔق ٍأٓو رَٰٳش ڃن ڃخء كظَ -

ًٓڀڂ  ّٸ٤َ حٿڄخء ڃن ٍأٓو أً ٻخى ّٸ٤َ ًأنو أٍحىڂ ًٌٟء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو
ٳڀڄخ رڀٮ ڃٔق ٍأٓو ًٟ٪ ٻٴْو ٫ڀَ ڃٸيځ ٍأٓو ػڂ ڃَ ريڄخ كظَ رڀٮ حٿٸٴخ ػڂ ٍىىڄخ كظَ 

 رڀٮ حٿڄټخڅ حٿٌُ ريأ ڃنو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن رلَ ٷخٽ كيػنخ حٿٌٿْي ٬ّنِ حرن ڃٔڀڂ ٷخٽ9 - 
ُىَ ّليػخڅ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿ٬ٚء أنو ٓڄ٪ ِّّي ٬ّنِ حرن أرِ ڃخٿٺ ًأرخ حٕ-

ًٌٟء ڃ٬خًّش ٷخٽ َّّيڂ ًٌٟء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳظٌٟؤ ػٚػخ ػٚػخ 
 ًٯٔپ ٍؿڀْو رَْٰ ٫يى.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٬ًٓي ٷخٙ كيػنخ أرِ ٫ن ڃلڄي رن آلٶ ٷخٽ9 - 
ق ٫زي كيػنِ ٫زي حٿَكڄن رن ىَڃِ ح٫َٕؽ أڅ حٿ٬زخّ رن ٫زي حهلل رن ٫زخّ أنټ-

حٿَكڄن رن حٿلټڂ حرنظو ًأنټلو ٫زي حٿَكڄن حرنظو ًٷي ٻخنخ ؿ٬ٚ ٛيحٷخ ٳټظذ ڃ٬خًّش رن 
أرِ ٓٴْخڅ ًىٌ هڀْٴش اٿَ ڃًَحڅ ّؤڃَه رخٿظٴَّٶ رْنيڄخ ًٷخٽ ٳِ ٻظخرو ىٌح حٿٰ٘خٍ حٿٌُ 

 نيَ ٫نو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
٫ن حرن آلٶ كيػنخ ّلَْ رن ٫زخى  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ - 

 رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٫ن أرْو ٫زخى ٷخٽ9
ٿڄخ ٷيځ ٫ڀْنخ ڃ٬خًّش كخؿخ ٷيڃنخ ڃ٬و ڃټش ٷخٽ ٳٜڀَ رنخ حٿ٨يَ ٍٻ٬ظْن ػڂ حنَٜٱ اٿَ -

ىحٍ حٿنيًس ٷخٽ ًٻخڅ ٫ؼڄخڅ كْن أطڂ حٿٜٚس اًح ٷيځ ڃټش ٛڀَ ريخ حٿ٨يَ ًحٿ٬َٜ 
ح هَؽ اٿَ ڃنَ ٫ًَٳخص ٷَٜ حٿٜٚس ٳبًح ٳَ٭ ڃن ًحٿ٬٘خء حٓهَس أٍر٬خ أٍر٬خ ٳبً

حٿلؾ ًأٷخځ رڄنَ أطڂ حٿٜٚس كظَ ّوَؽ ڃن ڃټش ٳڀڄخ ٛڀَ رنخ حٿ٨يَ ٍٻ٬ظْن نيٞ اٿْو 
ڃًَحڅ رن حٿلټڂ ٫ًڄًَ رن ٫ؼڄخڅ ٳٸخٙ ٿو ڃخ ٫خد أكي حرن ٫ڄٺ رؤٷزق ڃخ ٫زظو رو ٳٸخٽ 

ٷخٽ ٳٸخٽ ٿيڄخ ًّلټڄخ ًىپ ٻخڅ  ٿيڄخ ًڃخ ًحٹ ٷخٽ ٳٸخٙ ٿو أٿڂ ط٬ڀڂ أنو أطڂ حٿٜٚس رڄټش
ٯَْ ڃخ ٛن٬ض ٷي ٛڀْظيڄخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃ٪ أرِ رټَ ٫ًڄَ 
ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيڄخ ٷخٙ ٳبڅ حرن ٫ڄٺ ٷي ٻخڅ أطڄيخ ًأڅ هٚٳٺ اّخه ٿو ٫ْذ ٷخٽ 

 ٳوَؽ ڃ٬خًّش اٿَ حٿ٬َٜ ٳٜٚىخ رنخ أٍر٬خ.
ي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄ - 

 ٷخٽ ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن أرِ حٿ٤ٴْپ ٷخٽ كـخؽ ٳِ كيّؼو ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ حٿ٤ٴْپ ٷخٽ9
ٷيځ ڃ٬خًّش ًحرن ٫زخّ ٳ٤خٱ حرن ٫زخّ ٳخٓظڀڂ حٍٕٻخڅ ٻڀيخ ٳٸخٽ ٿو ڃ٬خًّش انڄخ حٓظڀڂ -

٫زخّ ٿْْ ڃن أٍٻخنو ِٗء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿَٻنْن حٿْڄخنْْن ٷخٽ حرن 
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ّٸٌٿٌڅ ڃ٬خًّش ىٌ حٿٌُ ٷخٽ ليّغ ڃيـٌٍ ٷخٽ كـخؽ ٷخٽ ٬ٗزش حٿنخّ ّوظڀٴٌڅ ٳِ ىٌح حٿ
 ٿْْ ڃن حٿزْض ِٗء ڃيـٌٍ ًٿټنو كٴ٨و ڃن ٷظخىس ىټٌح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش أنو ٓڄ٪ ٫خٛڂ رن رييٿش  - 
 أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9 ّليع ٫ن أرِ ٛخٿق ٫ن ڃ٬خًّش

اًح َٗرٌح حٿوڄَ ٳخؿڀيًىڂ ػڂ اًح َٗرٌح ٳخؿڀيًىڂ ػڂ اًح َٗرٌح ٳخؿڀيًىڂ ػڂ اًح َٗرٌح -
 حٿَحر٬ش ٳخٷظڀٌىڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٬ًّڀَ ٷخٙ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن كټْڂ ًأرٌ ريٍ  - 
٧َِ ٫ن ڃ٬خًّش ٷخٽ ٬ّڀَ ٳِ كيّؼو ٓڄ٬ض ٫ن ٫ؼڄخڅ رن كټْڂ ٫ن ڃلڄي رن ٻ٬ذ حٿٸ

 ڃ٬خًّش ٷخٽ9
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٫ڀَ ىٌه ح٫ٌٕحى حٿڀيڂ ٙ ڃخن٪ ٿڄخ أ٤٫ْض -

 ًٙ ڃ٤٬ِ ٿڄخ ڃن٬ض ڃن َّى حهلل رو هَْح ّٴٸيو ٳِ حٿيّن.
ّلَْ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٬ًّڀَ ٷخٙ كيػنخ ٣ڀلش ٬ّنِ حرن - 

 ٫َْٔ رن ٣ڀلش ٷخٽ9
ٓڄ٬ض ڃ٬خًّش ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ حٿڄئًنْن أ٣ٌٽ -

 حٿنخّ أ٫نخٷخ ٌّځ حٿٸْخڃش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڀَ ًِّّي رن ىخًٍڅ ٷخٙ كيػنخ ڃـڄ٪ رن ّلَْ  - 

 حٕنٜخٍُ ٷخٽ9
ٸزپ حٿڄئًڅ ًٻزَ حٿڄئًڅ حػنظْن ٳټزَ أرٌ ٻنض اٿَ ؿنذ أرِ أڃخڃش رن ٓيپ ًىٌ ڃٔظ-

أڃخڃش حػنظْن ًٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل حػنْن ٳ٘يي أرٌ أڃخڃش حػنظْن ًٗيي حٿڄئًڅ أڅ ڃلڄيح 
ٌٍٓٽ حهلل حػنظْن ًٗيي أرٌ أڃخڃش حػنظْن ػڂ حٿظٴض اٿِ ٳٸخٽ ىټٌح كيػنِ ڃ٬خًّش ٫ن أرِ 

 ٓٴْخڅ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
 زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫ڄًَ ڃًَحڅ رن ٗـخ٩ حٿـٍُِ ٷخٽ9كيػنخ ٫ - 
كيػنخ هْٜٲ ٫ن ڃـخىي ٤٫ًخء ٫ن حرن ٫زخّ أڅ ڃ٬خًّش أهزَه أنو ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷَٜ ڃن ٬َٗه رڄ٘ٸٚ ٳٸڀنخ ٙرن ٫زخّ ڃخ رڀٰنخ ىٌح اٙ ٫ن 
 ْو ًٓڀڂ ڃظيڄخ.ڃ٬خًّش ٳٸخٽ ڃخ ٻخڅ ڃ٬خًّش ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ ْٗن  - 
 حٿينخثِ أڅ ڃ٬خًّش ٷخٽ ٿنٴَ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

أط٬ڀڄٌڅ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن ؿڀٌى حٿنڄٌٍ أڅ َّٻذ ٫ڀْيخ ٷخٿٌح -
نو نيَ ٫ن ٿزخّ حٿٌىذ اٙ ڃٸ٬٤خ ٷخٿٌح حٿڀيڂ ن٬ڂ ٷخٽ ًط٬ڀڄٌڅ حٿڀيڂ ن٬ڂ ٷخٽ ًط٬ڀڄٌڅ أ

أنو نيَ ٫ن حٿَ٘د ٳِ آنْش حٿٌىذ ًحٿٴ٠ش ٷخٿٌح حٿڀيڂ ن٬ڂ ٷخٽ ًط٬ڀڄٌڅ أنو نيَ ٫ن 
 حٿڄظ٬ش ٬ّنِ ڃظ٬ش حٿلؾ ٷخٿٌح حٿڀيڂ ٙ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن كڄْي رن  - 
ٿَكڄن أنو ٍأٍ ڃ٬خًّش ّو٤ذ ٫ڀَ حٿڄنزَ ًٳِ ّيه ٷٜش ڃن ٬َٗ ٷخٽ ٓڄ٬ظو ٫زي ح
 ّٸٌٽ9
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أّن ٫ڀڄخإٻڂ ّخ أىپ حٿڄيّنش ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنيَ ٫ن ڃؼپ ىٌح -
 ًٷخٽ انڄخ ٫ٌد رنٌ آَحثْپ كْن حطوٌص ىٌه نٔخإىڂ.

 أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ9 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ًحرن رټَ ٷخٙ - 
أهزَنِ ٫ڄًَ رن ٤٫خء رن أرِ حٿوٌحٍ أڅ نخٳ٪ رن ؿزَْ أٍٓڀو اٿَ حٿٔخثذ رن ِّّي -

حرن أهض نڄَ ّٔؤٿو ٫ن ِٗء ٍآه ڃنو ڃ٬خًّش ٳِ حٿٜٚس ٳٸخٽ ن٬ڂ ٛڀْض ڃ٬و حٿـڄ٬ش 
ٳِ حٿڄٸٌٍٜس ٳڀڄخ ٓڀڂ ٷڄض ٳِ ڃٸخڃِ ٳٜڀْض ٳڀڄخ ىهپ أٍٓپ اٿِ ٳٸخٽ ٙ ط٬ي ٿڄخ ٳ٬ڀض 

ٛڀْض حٿـڄ٬ش ٳٚ طٜڀيخ رٜٚس كظَ طظټڀڂ أً طوَؽ ٳبڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو اًح 
 ًٓڀڂ أڃَ رٌٿٺ ٙ طٌٛپ ٛٚس رٜٚس كظَ طوَؽ أً طظټڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ كيػنِ كڄْي  - 
 ّٸٌٽ9 رن ٫زي حٿَكڄن حرن ٫ٌٱ أنو ٓڄ٪ ڃ٬خًّش ّو٤ذ رخٿڄيّنش

ّخ أىپ حٿڄيّنش أّن ٫ڀڄخإٻڂ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ىٌح ٌّځ -
٫خٌٍٗحء ًٿڂ ّٴَٝ ٫ڀْنخ ْٛخڃو ٳڄن ٗخء ڃنټڂ أڅ ٌّٜځ ٳڀْٜڂ ٳبنِ ٛخثڂ ٳٜخځ 

 حٿنخّ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ڃخٿٺ ًڃلڄي رن أرِ كٴٜش ٫ن حرن  - 

َكڄن أنو ٓڄ٪ ڃ٬خًّش رن أرِ ٓٴْخڅ ٌّځ ٫خٌٍٗحء ٫خځ كؾ ٗيخد ٫ن كڄْي رن ٫زي حٿ
 ًىٌ ٫ڀَ حٿڄنزَ ٳٌٻَ حٿليّغ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫خٛڂ رن أرِ حٿنـٌى ٫ن  - 
 ًٻٌحڅ ٫ن ڃ٬خًّش رن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳِ ٗخٍد حٿوڄ9َ

ه ػڂ اًح َٗد ٳخؿڀيًه ػڂ اًح َٗد حٿؼخٿؼش ٳخؿڀيًه ػڂ اًح َٗد اًح َٗد حٿوڄَ ٳخؿڀيً-
 حٿَحر٬ش ٳخَٟرٌح ٫نٸو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ًًٍف كيػنخ حرن  - 
ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ حٿلٔن رن ڃٔڀڂ ٫ن ٣خًّ ٫ن ٫زي حهلل رن حٿ٬زخّ أڅ ڃ٬خًّش رن أرِ 

 َه ٷخٽ9ٓٴْخڅ ٷخٽ ًٍف أهز
ٷَٜص ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄ٘ٸٚ ٫ڀَ حٿڄًَس أً ٍأّظو ّٸَٜ ٫نو -

 رڄ٘ٸٚ ٫ڀَ حٿڄًَس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ ٷخٽ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي أڅ ٬ٓي رن  - 

 ارَحىْڂ أهزَه ٫ن حٿلټڂ رن ڃْنخء أڅ ِّّي رن ؿخٍّش حٕنٜخٍُ أهزَه9
ٿٔخ ٳِ نٴَ ڃن حٕنٜخٍ ٳوَؽ ٫ڀْيڂ ڃ٬خًّش ٳٔؤٿيڂ ٫ن كيّؼيڂ ٳٸخٿٌح ٻنخ أنو ٻخڅ ؿخ-

حٕنٜخٍ ٳٸخٽ ڃ٬خًّش أٙ أُّيٻڂ كيّؼخ ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ كيّغ ڃن كيّغ ٳِ 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿٌح رڀَ ّخ أڃَْ حٿڄئڃنْن ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ًؿپ ًڃن أرٰٞ حٕنٜخٍ أر٠ٰو حهلل ٫ِ ًؿپ. ّٸٌٽ ڃن أكذ حٕنٜخٍ أكزو حهلل ٫ِ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٫ڄَ رن ٬ْٓي رن أرِ كْٔن ٷخٽ9 - 
كيػنِ ٫ڀِ رن ٫زي حهلل أڅ ٫ڀِ رن ٫ڀِ ٍؿٚ ڃن رنِ ٫زي ٗڄْ ٷخٽ أرِ ٫ًزي حهلل رن -

أهزَه ٷخٽ  حٿلَع ًكيػنِ ٫ڄَ رن ٬ْٓي أڅ ٫ڀِ رن ٫زي حهلل رن ٫ڀِ أهزَه أڅ أرخه
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ٓڄ٬ض ڃ٬خًّش ٫ڀَ حٿڄنزَ رڄټش ّٸٌٽ نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٿزْ 
 حٿٌىذ ًحٿلََّ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ كيػنخ أرٌ آلٶ ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 
 ٫خڃَ رن ٬ٓي ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ؿََّ رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ9

ّو٤ذ طٌٳِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓڄ٬ض ڃ٬خًّش رن أرِ ٓٴْخڅ ّٸٌٽ ًىٌ -
ًىٌ حرن ػٚع ًٓظْن ًطٌٳِ أرٌ رټَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ًىٌ حرن ػٚع ًٓظْن ًطٌٳِ 

 ٫ڄَ ًىٌ حرن ػٚع ًٓظْن ٷخٽ ڃ٬خًّش ًأنخ حٿٌْځ حرن ػٚع ًٓظْن.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش رن ؿزڀش رن ٤٫ْش ٫ن - 

 حرن ڃلَِّْ ٫ن ڃ٬خًّش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
 اًح أٍحى حهلل ٫ِ ًؿپ ر٬زي هَْح ّٴٸيو ٳِ حٿيّن.-
ٳِ ٻظخد أرِ رو٢ ّيه ليّغ كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ ًؿيص ىٌح حٿټٚځ ٳِ آهَ ىٌح حٿ - 

أڅ ڃظٜٚ رو ًٷي ه٢ ٫ڀْو ٳٚ أىٍُ أٷَأه ٫ڀِ أځ ٙ ًأڅ حٿٔخڃ٪ حٿڄ٤ْ٪ ٙ كـش ٫ڀْو ً
 حٿٔخڃ٪ حٿ٬خِٛ ٙ كـش ٿو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ أنزؤنخ أرٌ رټَ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن أرِ  - 
 ٛخٿق ٫ن ڃ٬خًّش ٷخٽ9

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ڃخص رَْٰ اڃخځ ڃخص ڃْظش ؿخىڀْش.-
ٗيحى ٷخٽ كيػنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كَد ٬ّنِ حرن  - 

 ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٷخٽ9
كيػنِ أرٌ ْٗن حٿينخثِ ٫ن أهْو كڄخڅ أڅ ڃ٬خًّش ٫خځ كؾ ؿڄ٪ نٴَح ڃن أٛلخد -

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿټ٬زش ٳٸخٽ أٓؤٿټڂ ٫ن أْٗخء ٳؤهزًَنِ أن٘يٻڂ حهلل 
خ أٗيي ػڂ ٷخٽ ىپ نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٿزْ حٿلََّ ٷخٿٌح ن٬ڂ ٷخٽ ًأن

أن٘يٻڂ رخهلل أنيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٿزْ حٿٌىذ ٷخٿٌح ن٬ڂ ٷخٽ ًأنخ أٗيي 
ٷخٽ أن٘يٻڂ رخهلل أنيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٿزْ ٌٛٱ حٿنڄٌٍ ٷخٿٌح ن٬ڂ 

 ٷخٽ ًأنخ أٗيي.
حٿلـخؽ ٫ن ؿَحى  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن كڄخى ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش رن - 

ٍؿپ ڃن رنِ طڄْڂ ٫ن ٍؿخء رن كٌْس ٫ن ڃ٬خًّش رن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ڃن َّى حهلل رو هَْح ّٴٸيو ٳِ حٿيّن.-
ٳِ ٻظخد أرِ رو٢ ّيه كيػنخ رټَ رن ُّي ًأ٧نِ ليّغ كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ ًؿيص ىٌح حٿ - 

ًٻخڅ رټَ ّنِٽ حٿڄيّنش أ٧نو ٻخڅ ٳِ حٿڄلنش ٻخڅ ٷي  ٷي ٓڄ٬ظو ڃنو ٳِ حٿڄٌحٻَس ٳڀڂ أٻظزو
ٳِ ٻظخرو ٷخٽ كيػنخ رټَ رن ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ أرٌ رټَ ٬ّنِ حرن أرِ ليّغ َٟد ٫ڀَ ىٌح حٿ

 ڃَّڂ ٫ن ٤٫ْش رن ٷْْ حٿټٚرِ أڅ ڃ٬خًّش رن أرِ ٓٴْخڅ ٷخٽ9
نخڅ حٓظ٤ڀٶ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ حٿ٬ْنْن ًٻخء حٿٔو ٳبًح نخڃض حٿ٬ْ-

 حٿٌٻخء.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ؿ٬ٴَ حرن  - 
 ٍر٬ْش ٫ن ٍر٬ْش رن ِّّي حٿيڃ٘ٸِ أهزَه ٫ن ٫زي حهلل رن ٫خڃَ حٿْلٜزِ ٷخٽ9

ٓڄ٬ض ڃ٬خًّش رن أرِ ٓٴْخڅ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اًح أٍحى -
 ؿپ ر٬زي هَْح ٳٸيو ٳِ حٿيّن.حهلل ٫ِ ً

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ؿ٬ٴَ رن  - 
ٍر٬ْش ٫ن ٍر٬ْش رن ِّّي ٫ن ٫خڃَ رن ٫زي حهلل حٿْلٜزِ ٷخٽ ٫زي حهلل ٷخٽ أرِ ٻٌح ٷخٽ 

 ّلَْ رن آلٶ ًانڄخ ىٌ ٫زي حهلل رن ٫خڃَ حٿْلٜزِ ٷخٽ9
رِ ٓٴْخڅ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ طِحٽ ٓڄ٬ض ڃ٬خًّش رن أ-

 ٣خثٴش ڃن أڃظِ ٫ڀَ حٿلٶ ٙ ّزخٿٌڅ ڃن هخٿٴيڂ أً هٌٿيڂ كظَ ّؤطِ أڃَ حهلل ٫ِ ًؿپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ٌّنْ ٫ن أرِ حٿٔٴَ ٫ن ٫خڃَ ٫ن  - 

 ؿََّ ٷخٽ9
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ حرن ػٚع ًٓظْن ٻنض ٫ني ڃ٬خًّش ٳٸخٽ طٌٳِ ٌٍٓٽ حهلل-

ًطٌٳِ أرٌ رټَ ٍِٟ حهلل ٫نو ًىٌ حرن ػٚع ًٓظْن ًطٌٳِ ٫ڄَ ٍِٟ حهلل ٫نو ًىٌ 
 حرن ػٚع ًٓظْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي  - 
 ًّش رن أرِ ٓٴْخڅ ٷخٽ9رن ٫ٸْپ ٫ن ڃلڄي رن ٫ڀِ رن حٿلنٴْش ٫ن ڃ٬خ

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ حٿ٬ڄٍَ ؿخثِس ٕىڀيخ ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن -
كيػنِ ٫ڄًَ رن ڃلڄي رن رټَْ حٿنخٷي ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن ى٘خځ رن كـَْ ٫ن 
٣خًّ ٫ن حرن ٫زخّ ٷخٽ ٷخٽ ٿِ ڃ٬خًّش ٫ڀڄض أنِ ٷَٜص ڃن ٍأّ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 ْو ًٓڀڂ رڄ٘ٸٚ ٳٸڀض ٿو ٙ أ٫ڀڂ ىٌح اٙ كـش ٫ڀْٺ.حهلل ٫ڀ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڄًَ رن ڃلڄي حٿنخٷي ٷخٽ كيػنخ أرٌ أكڄي حٿِرَُْ  - 

 كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ؿ٬ٴَ رن ڃلڄي ٫ن أرْو ٫ن حرن ٫زخّ ٫ن ڃ٬خًّش ٷخٽ9
 ٷَٜص ٫ن ٍأّ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ني حٿڄًَس.-
زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ رټَ رن أرِ ْٗزش كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل حٕٓيُ كيػنخ ٫ - 

 ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ؿ٬ٴَ ٫ن أرْو ٫ن حرن ٫زخّ ٫ن ڃ٬خًّش ٷخٽ9
 ٍأّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَٜ رڄ٘ٸٚ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ أرٌ ڃ٬ڄَ ًڃلڄي رن ٫زخى ٷخٙ كيػخ حرن  - 

 ى٘خځ رن كـَْ ٫ن ٣خًّ ٷخٽ9 ٫ْْنش ٫ن
ٷخٽ ڃ٬خًّش ٙرن ٫زخّ أڃخ ٫ڀڄض أنِ ٷَٜص ڃن ٍأّ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

رڄ٘ٸٚ ٳٸخٽ حرن ٫زخّ ٙ ٷخٽ حرن ٫زخى ٳِ كيّؼو ٷخٽ حرن ٫زخّ ًىٌه كـش ٫ڀَ 
 ڃ٬خًّش.

كڄن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ٫ن ڃَْٰس ٫ن ڃ٬زي رن هخٿي ٫ن ٫زي حٿَ - 
 رن ٫زي ٫ن ڃ٬خًّش ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن َٗد حٿوڄَ ٳخَٟرٌه ٳبڅ ٫خى ٳخَٟرٌه ٳبڅ -
 ٫خى ٳخَٟرٌه ٳبڅ ٫خى ٳخٷظڀٌه.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ْپ ٷخٽ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن كټْڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 
 ڃلڄي رن ٻ٬ذ حٿٸ٧َِ ٷخٽ9

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اًح حنَٜٱ ڃن  ٓڄ٬ض ڃ٬خًّش ّٸٌٽ ٓڄ٬ض-
 حٿٜٚس حٿڀيڂ ٙ ڃخن٪ ٿڄخ أ٤٫ْض ًٙ ڃ٤٬ِ ٿڄخ ڃن٬ض ًٙ ّنٴ٪ ًح حٿـي ڃنٺ حٿـي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڄًَ رن حٿيْؼڂ أرٌ ٷ٤ن ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ  - 
 آلٶ ٫ن ٫خڃَ رن ٬ٓي ٫ن ؿََّ ٫ن ڃ٬خًّش ٷخٽ9

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ حرن ػٚع ًٓظْن ٓنش ًڃخص أرٌ رټَ ًىٌ حرن ڃخص ٌٍٓٽ -
 ػٚع ًٓظْن ًڃخص ٫ڄَ ًىٌ حرن ػٚع ًٓظْن ًأنخ حٿٌْځ حرن ػٚع ًٓظْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن كڄْي رن ٫زي حٿَكڄن رن  - 
 هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9ڃ٬خًّش ٓڄ٪ ڃ٬خًّش ّٸٌٽ رخٿڄيّنش ٫ڀَ ڃنزَ ٌٍٓٽ ح

أّن ٫ڀڄخءٻڂ ّخ أىپ حٿڄيّنش ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ىٌح حٿٌْځ ٌّځ -
٫خٌٍٗحء ًىٌ ّٸٌٽ ڃن ٗخء ڃنټڂ أڅ ٌّٜڃو ٳڀْٜڄو ًٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ّنيَ ٫ن ڃؼپ ىٌح ًأهَؽ ٷٜش ڃن ٬َٗ ڃن ٻڄو ٳٸخٽ انڄخ ىڀټض رنٌ آَحثْپ 

 وٌطيخ نٔخإىڂ.كْن حط
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حرن ٫ـٚڅ ٫ن ڃلڄي رن ّلَْ رن كزخڅ  - 

 ٫ن حرن ڃلَِّْ ٫ن ڃ٬خًّش ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طزخىًٍنِ ٳِ حٿَٻ٩ٌ ًحٿٔـٌى ٳبنِ ٷي رينض -

ًح ٓـيص طيٍٻٌنِ اًح ًڃيڄخ أٓزٸټڂ رو اًح ٍٻ٬ض طيٍٻٌنِ اًح ٍٳ٬ض ًڃيڄخ أٓزٸټڂ رو ا
 ٍٳ٬ض.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڄًَ ٫ن حرن ڃنزو ٫ن أهْو ٫ن ڃ٬خًّش9 - 
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ طڀلٴٌح ٳِ حٿڄٔؤٿش ٳٌحهلل ٙ ّٔؤٿنِ أكي -

 ْٗجخ ٳظوَؽ ٿو ڃٔؤٿظو ٳْزخٍٹ ٿو ٳْو.
ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن حرن ٫ـٚڅ ٷخٽ كيػنِ ڃلڄي رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 

 ٻ٬ذ ٬ّنِ حٿٸ٧َِ ٷخٽ9
ٓڄ٬ض ڃ٬خًّش ّو٤ذ ٫ڀَ ىٌح حٿڄنزَ ّٸٌٽ ط٬ڀڄن أنو ٙ ڃخن٪ ٿڄخ أ٤٫َ ًٙ ڃ٤٬ِ ٿڄخ -

ڃن٪ حهلل ًٙ ّنٴ٪ ًح حٿـي ڃنو حٿـي ًڃن َّى حهلل رو هَْح ّٴٸيو ٳِ حٿيّن ٓڄ٬ض ىٌه 
 و ًٓڀڂ ٫ڀَ ىٌه ح٫ٌٕحى.حٕكَٱ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن حرن ؿَّؾ ٷخٽ كيػنِ كٔن رن  - 
 ڃٔڀڂ ٫ن ٣خًّ أڅ حرن ٫زخّ أهزَه أڅ ڃ٬خًّش أهزَه ٷخٽ9

ٷَٜص ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄ٘ٸٚ أً ٷخٽ ٍأّظو ّٸَٜ ٫نو رڄ٘ٸٚ -
 ٫ني حٿڄًَس.

ػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ڃلڄي رن ٫ڄًَ ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن ؿيُ كيػنخ ٫زي حهلل كي - 
 ٷخٽ9

ٻنخ ٫ني ڃ٬خًّش ٳٸخٽ حٿڄئًڅ حهلل أٻزَ حهلل أٻزَ ٳٸخٽ ڃ٬خًّش حهلل أٻزَ حهلل أٻزَ ٳٸخٽ أٗيي -
أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ٳٸخٽ ڃ٬خًّش أٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ٳٸخٽ أٗيي أڅ ڃلڄيح ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ 
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ٌٽ حهلل ٳٸخٽ كِ ٫ڀَ حٿٜٚس ٳٸخٽ ٙ كٌٽ ًٙ ٷٌس اٙ رخهلل ٳٸخٽ كِ أٗيي أڅ ڃلڄيح ٍٓ
٫ڀَ حٿٴٚف ٳٸخٽ ٙ كٌٽ ًٙ ٷٌس اٙ رخهلل ٳٸخٽ حهلل أٻزَ حهلل أٻزَ ٳٸخٽ حهلل أٻزَ حهلل أٻزَ 
ٳٸخٽ ٙ اٿو اٙ حهلل ٷخٽ ٙ اٿو اٙ حهلل ٳٸخٽ ىټٌح ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ 

 ح أًڅ حٿڄئًڅ.أً نزْټڂ اً
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش ٷخٽ كيػنِ ٷظخىس ٫ن أرِ  - 

 حٿ٤ٴْپ ٷخٽ9
كؾ حرن ٫زخّ ًڃ٬خًّش ٳـ٬پ حرن ٫زخّ ّٔظڀڂ حٍٕٻخڅ ٻڀيخ ٳٸخٽ ڃ٬خًّش انڄخ حٓظڀڂ -

ٻخنو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىٌّن حٿَٻنْن حٿْڄخنْْن ٳٸخٽ حرن ٫زخّ ٿْْ ڃن أٍ
 ڃيـٌٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ٣ڀلش رن ّلَْ ٫ن ٫َْٔ رن ٣ڀلش  - 
 ٷخٽ9

ٓڄ٬ض ڃ٬خًّش ّٸٌٽ اًح أطخه حٿڄئًڅ ّئًنو رخٿٜٚس ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
 ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ حٿڄئًنْن أ٣ٌٽ حٿنخّ أ٫نخٷخ ٌّځ حٿٸْخڃش.

نخ ٬ّڀَ رن ٫زْي ٷخٽ كيػنخ ٣ڀلش ٬ّنِ حرن ّلَْ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 
 رَىس ٫ن ڃ٬خًّش ٷخٽ9

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃخ ڃن ِٗء ّْٜذ حٿڄئڃن ٳِ ؿٔيه -
 ّئًّو اٙ ٻٴَ حهلل ٫نو رو ڃن ْٓجخطو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ رن ٫ڄًَ رن ّلَْ ٫ن - 
 ڃ٬خًّش ٷخٽ9

 ٿ٬ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٌّن ّ٘ٸٸٌڅ حٿټٚځ ط٘ٸْٶ حٿ٬َ٘.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنِ رْيْ رن ٳييحڅ ٫ن أرِ ْٗن حٿينخثِ  - 

 ٓڄ٬ظو ڃنو ٫ن ڃ٬خًّش ٷخٽ9
 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٿزْ حٿٌىذ اٙ ڃٸ٬٤خ.-
ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ڃـڄ٪ رن ّلَْ ٫ن أرِ أڃخڃش رن كيػنخ ٫ز - 

 ٓيپ ٫ن ڃ٬خًّش9
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّظ٘يي ڃ٪ حٿڄئًنْن.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ارَحىْڂ رن ٬ٓي ٫ن أرْو ٫ن ڃ٬زي  - 

 حٿـينِ ٷخٽ9
٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻخڅ ٷڀڄخ ه٤ذ اٙ  ليّغٓڄ٬ض ڃ٬خًّش ًٻخڅ ٷڀْپ حٿ-

ٳِ ه٤زظو ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ ىٌح حٿڄخٽ ليّغ ًٻَ ىٌح حٿ
كڀٌ ه٠َ ٳڄن أهٌه رلٸو رخٍٹ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿو ٳْو ًڃن َّى حهلل رو هَْح ّٴٸيو ٳِ 

 حٿيّن ًاّخٻڂ ًحٿڄيف ٳبنو حٿٌرق.
 رِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ ٳْو ًاّخٻڂ ًحٿظڄخىف ٳبنو حٿٌرق.كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ ٷخٽ أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫زي حهلل  - 

 رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن ڃلڄي رن حٿلنٴْش ٷخٽ9



  

 

 

Page 134 of 608 

 الجزءالرابع المسند لإلمام أحمد بن حنبل

ٓڄ٬ض ڃ٬خًّش رن أرِ ٓٴْخڅ ّٸٌٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٬ڄٍَ ؿخثِس -
 يخ.ٕىڀ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ ٷخٽ أهزَنخ ؿََّ رن ٫ؼڄخڅ ٷخٽ كيػنخ  - 
 ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٫ٌٱ حٿـَِٗ ٫ن أرِ ىني حٿزـڀِ ٷخٽ9

ٻنخ ٫ني ڃ٬خًّش ًىٌ ٫ڀَ ََّٓه ًٷي ٯڄٞ ٫ْنْو ٳظٌحٻَنخ حٿيـَس ًحٿٸخثپ ڃنخ ّٸٌٽ ٷي -
نزو ڃ٬خًّش ٳٸخٽ ڃخ ٻنظڂ ٳْو ٳؤهزَنخه ًٻخڅ ٷڀْپ حنٸ٬٤ض ًحٿٸخثپ ڃنخ ّٸٌٽ ٿڂ طنٸ٤٪ ٳخٓظ

حٿَى ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ طٌحٻَنخ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ٳٸخٽ ٙ طنٸ٤٪ حٿيـَس كظَ طنٸ٤٪ حٿظٌرش ًٙ طنٸ٤٪ حٿظٌرش كظَ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ڃن ڃَٰريخ.

ٷخٽ أنزؤنخ ػٌٍ رن ِّّي ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٛٴٌحڅ رن ٫َْٔ  - 
 ٫ٌڅ ٫ن أرِ اىٍّْ ٷخٽ9

٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض ليّغ ٓڄ٬ض ڃ٬خًّش ًٻخڅ ٷڀْپ حٿ-
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّٸٌٽ ٻپ ًنذ ٫َٔ حهلل أڅ ّٰٴَه اٙ حٿَؿپ ّڄٌص 

 ٻخٳَح أً حٿَؿپ ّٸظپ ڃئڃنخ ڃظ٬ڄيح.
 نِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ حٿظْخف ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 
ٓڄ٬ض كڄَحڅ رن أرخڅ ّليع ٫ن ڃ٬خًّش ٷخٽ انټڂ ٿظٜڀٌڅ ٛٚس ٿٸي ٛلزنخ ٌٍٓٽ حهلل -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڄخ ٍأّنخه ّٜڀْيخ ًٿٸي نيَ ٫نيڄخ ٬ّنِ حٿَٻ٬ظْن ر٬ي حٿ٬َٜ.
ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ ْٗن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ  - 

 حٿينخث9ِ
أنو ٗيي ڃ٬خًّش ٫ًنيه ؿڄ٪ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿيڂ ڃ٬خًّش -

أط٬ڀڄٌڅ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن ٍٻٌد ؿڀٌى حٿنڄٌٍ ٷخٿٌح ن٬ڂ ٷخٽ 
ٷخٿٌح حٿڀيڂ ن٬ڂ ٷخٽ أط٬ڀڄٌڅ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن ٿزْ حٿلََّ 

أط٬ڀڄٌڅ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ أڅ َّ٘د ٳِ آنْش حٿٴ٠ش ٷخٿٌح حٿڀيڂ ن٬ڂ 
ٷخٽ أط٬ڀڄٌڅ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن ٿزْ حٿٌىذ اٙ ڃٸ٬٤خ ٷخٿٌح 
 حٿڀيڂ ن٬ڂ ٷخٽ أط٬ڀڄٌڅ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن ؿڄ٪ رْن كؾ ٫ًڄَس

 ٷخٿٌح حٿڀيڂ ٙ ٷخٽ ٳٌحهلل انيخ ٿڄ٬ين.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ڃ٬خًّش رن ٛخٿق ٫ن  - 

 ٍر٬ْش رن ِّّي رن ٫زي حهلل رن ٫خڃَ حٿْلٜزِ ٷخٽ9
ٓڄ٬ض ڃ٬خًّش ّليع ًىٌ ّٸٌٽ اّخٻڂ ًأكخىّغ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٙ -

ًاڅ ٫ڄَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٻخڅ أهخٱ حٿنخّ ٳِ حهلل ٫ِ كيّؼخ ٻخڅ ٫ڀَ ٫يي ٫ڄَ 
ًؿپ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن َّى حهلل رو هَْح ّٴٸيو ٳِ حٿيّن 
ًٓڄ٬ظو ّٸٌٽ انڄخ أنزؤنخ هخُڅ ًانڄخ ٤٬ِّ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳڄن أ٤٫ْظو ٤٫خء ٫ن ٣ْذ 

ه ڃٔؤٿش ٳيٌ ٻخٓٻپ ًٙ نٴْ ٳيٌ أڅ ّزخٍٹ ٕكيٻڂ ًڃن أ٤٫ْظو ٤٫خء ٫ن َٗه ًَٗ
ّ٘ز٪ ًٓڄ٬ظو ّٸٌٽ ٙ طِحٽ أڃش ڃن أڃظِ ٧خىَّن ٫ن حٿلٶ ٙ ٠َّىڂ ڃن هخٿٴيڂ كظَ 

 ّؤطِ أڃَ حهلل ًىڂ ٧خىَّن ٫ڀَ حٿنخّ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ9 - 
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أٍٓڀو اٿَ حٿٔخثذ رن ِّّي أهزَنِ ٫ڄًَ رن ٤٫خء رن أرِ حٿوٌحٍ أڅ نخٳ٪ رن ؿزَْ -
حرن أهض نڄَ ّٔؤٿو ٫ن ِٗء ٍآه ڃنو ڃ٬خًّش ٳِ حٿٜٚس ٷخٽ ن٬ڂ ٛڀْض ڃ٬و حٿـڄ٬ش ٳِ 
حٿڄٸٌٍٜس ٳڀڄخ ٓڀڂ ٷڄض ڃن ڃٸخڃِ ٳٜڀْض ٳڀڄخ ىهپ أٍٓپ اٿِ ٳٸخٽ ٙ ط٬ي ٿڄخ ٳ٬ڀض اًح 

ڀڂ ٛڀْض حٿـڄ٬ش ٳٚ طٜڀيخ رٜٚس كظَ طوَؽ أً طټڀڂ ٳبڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ
 أڃَ رٌٿٺ أڅ ٙ طٌٛپ ٛٚس رٜٚس كظَ طوَؽ أً طټڀڂ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ حٿظْخف ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض كڄَحڅ رن أرخڅ ّليع ٫ن ڃ٬خًّش أنو ٍأٍ أنخٓخ ّٜڀٌڅ ر٬ي حٿ٬َٜ ٳٸخٽ انټڂ -

ّٜڀْيخ ًٿٸي نيَ ٫نيخ  ٿظٜڀٌڅ ٛٚس ٷي ٛلزنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڄخ ٍأّنخه
 ٬ّنِ حٿَٻ٬ظْن ر٬ي حٿ٬َٜ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف رن ٫زخىس كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ ڃلڄي رن  - 
 ٌّٓٲ ڃٌٿَ ٫ڄًَ رن ٫ؼڄخڅ ٫ن أرْو ٫ن ڃ٬خًّش رن أرِ ٓٴْخڅ9

ن أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن نِٔ ْٗجخ ڃن ٛٚطو ٳڀْٔـي ٓـيطْ-
 ًىٌ ؿخٿْ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ حٿٴْٞ ٫ن ڃ٬خًّش رن أرِ  - 
 ٓٴْخڅ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ڃن ٻٌد ٫ڀِ ڃظ٬ڄيح ٳڀْظزٌأ ڃٸ٬يه ڃن حٿنخٍ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ٿْغ ٬ّنِ حرن ٬ٓي ٫ن ڃلڄي ٬ّنِ حرن  - 

 څ ٫ن ڃلڄي رن ٌّٓٲ ڃٌٿَ ٫ؼڄخڅ ٫ن أرْو ٌّٓٲ ٫ن ڃ٬خًّش رن أرِ ٓٴْخڅ٫9ـٚ
أنو ٛڀَ أڃخڃيڂ ٳٸخځ ٳِ حٿٜٚس ٫ًڀْو ؿڀٌّ ٳٔزق حٿنخّ ٳظڂ ٫ڀَ ٷْخڃو ػڂ ٓـينخ -

ٓـيطْن ًىٌ ؿخٿْ ر٬ي أڅ أطڂ حٿٜٚس ػڂ ٷ٬ي ٫ڀَ حٿڄنزَ ٳٸخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
 جخ ٳڀْٔـي ڃؼپ ىخطْن حٿٔـيطْن.حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن نِٔ ڃن ٛٚطو ْٗ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃًَحڅ رن ڃ٬خًّش حٿٴِحٍُ كيػنخ كزْذ رن حٿ٘يْي ٫ن  - 
 أرِ ڃـڀِ ٷخٽ9

هَؽ ڃ٬خًّش ٳٸخڃٌح ٿو ٳٸخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن َٓه أڅ -
 ّڄؼپ ٿو حٿَؿخٽ ٷْخڃخ ٳڀْظزٌأ ڃٸ٬يه ڃن حٿنخٍ.

٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ّلَْ رن ٬ْٓي أڅ ٬ٓي رن كيػنخ  - 
 ارَحىْڂ أهزَه ٫ن حٿلټڂ رن ڃْنخء أڅ ِّّي رن ؿخٍّش أهزَه9

أنو ٻخڅ ؿخٿٔخ ٳِ نٴَ ڃن حٕنٜخٍ ٳوَؽ ٫ڀْيڂ ڃ٬خًّش ٳٔؤٿيڂ ٫ن كيّؼيڂ ٳٸخٿٌح ٻنخ -
ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ  حٕنٜخٍ ٳٸخٽ ڃ٬خًّش أٙ أُّيٻڂ كيّؼخكيّغ ڃن كيّغ ٳِ 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿٌح رڀَ ّخ أڃَْ حٿڄئڃنْن ٳٸخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ّٸٌٽ ڃن أكذ حٕنٜخٍ أكزو حهلل ٫ِ ًؿپ ًڃن أرٰٞ حٕنٜخٍ أر٠ٰو حهلل ٫ِ ًؿپ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنِ أرِ ٫ن أرْو ٷخٽ أهزَنِ حٿلټڂ رن - 
 ڃْنخء ٫ن ِّّي رن ؿخٍّش ٷخٽ9

انِ ٿٴِ ڃـڀْ ڃ٬خًّش ٳِ نٴَ ڃن حٕنٜخٍ ًنلن نظليع اً هَؽ ٫ڀْنخ ڃ٬خًّش ٳٌٻَ -
 ڃ٬نخه.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ؿ٬ٴَ رن ٍر٬ْش  - 
 ٫ن ٍر٬ْش رن ِّّي ٫ن ٫زي حهلل رن ٫خڃَ حٿْلٜزِ ٷخٽ9

ن أرِ ٓٴْخڅ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ انڄخ أنخ ٓڄ٬ض ڃ٬خًّش ر-
هخُڅ ًانڄخ ٤٬ِّ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳڄن أ٤٫ْظو ٤٫خء ر٤ْذ نٴْ ٳبنو ّزخٍٹ ٿو ٳْو ًڃن 

 أ٤٫ْظو ٤٫خء رَ٘ه نٴْ ًَٗه ڃٔؤٿش ٳيٌ ٻخٿٌُ ّؤٻپ ٳٚ ّ٘ز٪.
ن ٓڀڄش ٫ن ٫خٛڂ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ كيػنخ كڄخى ر - 

 رييٿش ٫ن أرِ ٛخٿق ٫ن ڃ٬خًّش رن أرِ ٓٴْخڅ9
 ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أًڅ حٿڄئًڅ ٷخٽ ڃؼپ ڃخ ّٸٌٽ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ كيػنخ ٫ڄَ رن ٬ْٓي ٷخٽ9 - 
ڃ٬خًّش ّو٤ذ ٳِ ٧پ حٿټ٬زش  أهزَنِ ٫ڀِ رن ٫زي حهلل رن ٫ڀِ أهزَنِ أرِ أنو ٓڄ٪-

 ًىٌ ّٸٌٽ نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن كڀِ حٿٌىذ ًٿزْ حٿلََّ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٫ن ٫خٛڂ رن رييٿش ٫ن أرِ ٛخٿق  - 

 ٫ن ڃ٬خًّش رن أرِ ٓٴْخڅ9
 أٻزَ حهلل أٻزَ ٷخٽ ڃؼپ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ٓڄ٪ حٿڄئًڅ ّٸٌٽ حهلل-

ٷٌٿو ًاًح ٷخٽ أٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ٷخٽ ڃؼپ ٷٌٿو ًاًح ٷخٽ أٗيي أڅ ڃلڄيح ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ 
 ڃؼپ ٷٌٿو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ9 - 
 ٓڄ٬ض أرخ آلٶ ّليع ٫ن ٫خڃَ رن ٬ٓي حٿزـڀِ ٫ن ؿََّ أنو ٓڄ٪ ڃ٬خًّش ّو٤ذ-

ّٸٌٽ ڃخص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ حرن ػٚع ًٓظْن ًأرٌ رټَ ٍِٟ حهلل 
 ط٬خٿَ ٫نو ًىٌ حرن ػٚع ًٓظْن ٫ًڄَ ًىٌ حرن ػٚع ًٓظْن ًأنخ حرن ػٚع ًٓظْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ ٷخٽ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن أرِ  - 
 څ ٷخٽ9ٛخٿق ٫ن ڃ٬خًّش رن أرِ ٓٴْخ

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح َٗد حٿوڄَ ٳخؿڀيًه ٳبڅ ٫خى ٳخؿڀيًه ٳبڅ ٫خى -
 ٳخؿڀيًه ٳبڅ ٫خى ٳخٷظڀٌه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃزَ٘ ڃٌٿَ أځ كزْزش  - 
 ٫ن ُّي رن أرِ ٫ظخد ٫ن ڃ٬خًّش ٷخٽ9

ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ أّڄخ اڃَأس أىهڀض ٳِ ٬َٗىخ ڃن ٬َٗ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫-
ٯَْىخ ٳبنڄخ طيهڀو ًٍُح ٷخٽ ًٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿنخّ طز٪ ٿٸَّٖ ٳِ 
ىٌح حٕڃَ هْخٍىڂ ٳِ حٿـخىڀْش هْخٍىڂ ٳِ حٗٓٚځ اًح ٳٸيٌح ًحهلل ٿٌٙ أڅ طز٤َ ٷَّٖ 

ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٕهزَطيخ ڃخ ٿوْخٍىخ ٫ني حهلل ٫ِ ًؿپ ٷخٽ ًٓڄ٬ض ٍٓ
حٿڀيڂ ٙ ڃخن٪ ٿڄخ أ٤٫ْض ًٙ ڃ٤٬ِ ٿڄخ ڃن٬ض ًٙ ّنٴ٪ ًح حٿـي ڃنٺ حٿـي ڃن َّى حهلل رو 
هَْح ّٴٸيو ٳِ حٿيّن ًهَْ نٌٔس ٍٻزن حٗرپ ٛخٿق نٔخء ٷَّٖ أ٫ٍخه ٫ڀَ ًُؽ ٳِ 

 ًحص ّيه ًأكنخه ٫ڀَ ًٿي ٳِ َٰٛه.
ي حهلل رن حٿلَع ٷخٽ كيػنِ ٫ڄَ رن ٬ْٓي رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ز - 

 كْٔن أڅ ٫ڀِ رن ٫زي حهلل رن ٫ڀِ حٿ٬يًُ أهزَه أڅ أرخه أهزَه ٷخٽ9
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ٓڄ٬ض ڃ٬خًّش ٫ڀَ حٿڄنزَ رڄټش ّٸٌٽ نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٿزْ -
 حٿٌىذ ًحٿلََّ.

ٿْغ ٬ّنِ حرن ٬ٓي ٫ن ِّّي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرڀِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش حٿوِح٫ِ أنزؤنخ  - 
رن حٿيخى ٫ن ٫زي حٿٌىخد رن أرِ رټَ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن كڄْي رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن 

 ڃ٬خًّش رن أرِ ٓٴْخڅ ٷخٽ9
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن َّى حهلل رو هَْح ّٴٸيو ٳِ حٿيّن ًٿن -

كظَ ّؤطِ أڃَ حهلل ًىڂ  طِحٽ ىٌه حٕڃش أڃش ٷخثڄش ٫ڀَ أڃَ حهلل ٙ ٠َّىڂ ڃن هخٿٴيڂ
 ٧خىًَڅ ٫ڀَ حٿنخّ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ ٷخٽ كيػنخ ّلَْ رن كڄِس ٫ن ٫زي  - 
 حٿَكڄن رن ِّّي رن ؿخرَ أڅ ٫ڄَْ رن ىخنت كيػو ٷخٽ9

ٓڄ٬ض ڃ٬خًّش رن أرِ ٓٴْخڅ ٫ڀَ ىٌح حٿڄنزَ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
ِحٽ ٣خثٴش ڃن أڃظِ ٷخثڄش رؤڃَ حهلل ٙ ٠َّىڂ ڃن هٌٿيڂ أً هخٿٴيڂ كظَ ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ ط

ّؤطِ أڃَ حهلل ٫ِ ًؿپ ًىڂ ٧خىًَڅ ٫ڀَ حٿنخّ ٳٸخځ ڃخٿٺ رن ّوخڃَ حٿٔټٔټِ ٳٸخٽ ّخ 
أڃَْ حٿڄئڃنْن ٓڄ٬ض ڃ٬خً رن ؿزپ ّٸٌٽ ًىڂ أىپ حٿ٘خځ ٳٸخٽ ڃ٬خًّش ًٍٳ٪ ٌٛطو ىٌح 

 حٿ٘خځ.ڃخٿٺ ٫ِّڂ أنو ٓڄ٪ ڃ٬خًح ّٸٌٽ ًىڂ أىپ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ أرٌ أڃْش ٫ڄًَ رن ّلَْ رن ٬ْٓي  - 

 ٷخٽ9
ٓڄ٬ض ؿيُ ّليع أڅ ڃ٬خًّش أهٌ حٗىًحس ر٬ي أرِ ىََّس ّظز٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

٫ڀْو ًٓڀڂ ريخ ًحٗظټَ أرٌ ىََّس ٳزْنڄخ ىٌ ٌّٟت ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍٳ٪ 
و ڃَس أً ڃَطْن ٳٸخٽ ّخ ڃ٬خًّش اڅ ًٿْض أڃَح ٳخطٶ حهلل ٫ِ ًؿپ ًح٫يٽ ٷخٽ ٳڄخ ٍأٓو اٿْ

 ُٿض أ٧ن انِ ڃزظڀَ ر٬ڄپ ٿٸٌٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ حرظڀْض.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٷخٽ9 - 
څ حٿڄيّنش ًٻخنض آهَ ٷيڃش ٷيڃيخ ٓڄ٬ض ٬ْٓي رن حٿڄْٔذ ٷخٽ ٷيځ ڃ٬خًّش رن أرِ ٓٴْخ-

ٳؤهَؽ ٻزش ڃن ٬َٗ ٳٸخٽ ڃخ ٻنض أٍٍ أڅ أكيح ّٜن٪ ىٌح ٯَْ حٿْيٌى ًأڅ ٌٍٓٽ حهلل 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓڄخه حٿًٍِ ٷخٽ ٻؤنو ٬ّنِ حٿٌٛخٽ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ هڀٲ رن حٿٌٿْي ٷخٽ كيػنخ حرن ٫ْخٕ ٬ّنِ آڄخ٫ْپ  - 
 خٍ ًٯَْه ٫ن أرِ كَِّ ڃٌٿَ ڃ٬خًّش ٷخٽ٫9ن ٫زي حهلل رن ىّن

ه٤ذ حٿنخّ ڃ٬خًّش رلڄٚ ٳٌٻَ ٳِ ه٤زظو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كَځ -
ٓز٬ش أْٗخء ًانِ أرڀٰټڂ ًٿٺ ًأنيخٻڂ ٫نو ڃنين حٿنٌف ًحٿ٬َ٘ ًحٿظٜخًَّ ًحٿظزَؽ ًؿڀٌى 

 حٿٔزخ٩ ًحٿٌىذ ًحٿلََّ.
َْٰس ٷخٽ كيػنخ ٛٴٌحڅ ٷخٽ كيػنخ أرٌ حٿِحىَّش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄ - 

 ٫ن ڃ٬خًّش رن أرِ ٓٴْخڅ9
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ انڄخ أنخ ڃزڀٮ ًحهلل ّييُ ًٷخٓڂ ًحهلل ٤٬ِّ ٳڄن -

رڀٰو ڃنِ ِٗء رلٔن ٍٯزش ًكٔن ىيٍ ٳبڅ ًٿٺ حٿٌُ ّزخٍٹ ٿو ٳْو ًڃن رڀٰو ٫نِ 
 ؤٻپ ًٙ ّ٘ز٪.ِٗء رٌٔء ٍٯزش ًٌٓء ىيٍ ٳٌحٹ حٿٌُ ّ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس ٷخٽ كيػنخ ٛٴٌحڅ ٷخٽ كيػنِ أُىَ رن  - 
٫زي حهلل حٿيٌُنِ ٷخٽ أرٌ حٿڄَْٰس ٳِ ڃٌٟ٪ آهَ حٿلَحُُ ٫ن أرِ ٫خڃَ ٫زي حهلل رن 

 ٿلِ ٷخٽ9
كــنخ ڃ٪ ڃ٬خًّش رن أرِ ٓٴْخڅ ٳڀڄخ ٷيڃنخ ڃټش ٷخځ كْن ٛڀَ ٛٚس حٿ٨يَ ٳٸخٽ اڅ -

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ أىپ حٿټظخرْن حٳظَٷٌح ٳِ ىّنيڂ ٫ڀَ ػنظْن ًٓز٬ْن 
ڃڀش ًاڅ ىٌه حٕڃش ٓظٴظَٵ ٫ڀَ ػٚع ًٓز٬ْن ڃڀش ٬ّنِ حٕىٌحء ٻڀيخ ٳِ حٿنخٍ اٙ ًحكيس 
ًىِ حٿـڄخ٫ش ًأنو ْٓوَؽ ڃن أڃظِ أٷٌحځ طـخٍُ ريڂ طڀٺ حٕىٌحء ٻڄخ ّظـخٍٍ حٿټڀذ 

ڃنو ٫َٵ ًٙ ڃٴٜپ اٙ ىهڀو ًحهلل ّخ ڃ٬َ٘ حٿ٬َد ٿجن ٿڂ طٸٌڃٌح رڄخ رٜخكزو ٙ ّزٸَ 
 ؿخء رو نزْټڂ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿَْٰٻڂ ڃن حٿنخّ أكٍَ أڅ ٙ ّٸٌځ رو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃًَحڅ رن ٗـخ٩ ٷخٽ كيػنِ هْٜٲ ٫ن ڃـخىي  - 
 ٤٫ًخء ٫ن حرن ٫زخّ أڅ ڃ٬خًّش أهزَه9

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷَٜ ڃن ٬َٗه رڄ٘ٸٚ ٳٸڀض ٙرن ٫زخّ ڃخ أنو ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل-
رڀٰنخ ىٌح حٕڃَ اٙ ٫ن ڃ٬خًّش ٳٸخٽ ڃخ ٻخڅ ڃ٬خًّش ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ڃظيڄخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن ٫زي حهلل رن ّٔخٍ حٿٌح٤ِٓ كيػنخ ڃئڃپ  - 

 ؿ٬ٴَ رن ڃلڄي ٫ن أرْو ٫ن حرن ٫زخّ ٫ن ڃ٬خًّش9ًأرٌ أكڄي أكيىڄخ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن 
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷَٜ رڄ٘ٸٚ.-

 ذ١ُّ اٌذاسٞ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٓيْپ رن أرِ  - 

 ٛخٿق ٫ن ٤٫خء رن ِّّي حٿڀْؼِ ٫ن طڄْڂ حٿيحٍُ ٷخٽ9
ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حٿيّن حٿنْٜلش انڄخ حٿيّن حٿنْٜلش ٷخٿٌح ٿڄن ّخ ٷخٽ ٍٓ-

 ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ هلل ًٿټظخرو ًٿٌَٓٿو ًٕثڄش حٿڄٔڀڄْن ٫ًخڃظيڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٓٴْخڅ ٷخٽ كيػنِ ٓيْپ رن أرِ  - 

 ٛخٿق ٫ن ٤٫خء رن ِّّي ٫ن طڄْڂ حٿيح9ٍُ
نزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ انڄخ حٿيّن حٿنْٜلش ٷْپ ٿڄن ٷخٽ هلل ًٿٌَٓٿو ًٿټظخرو ٫ن حٿ-

 ًٕثڄش حٿڄٔڀڄْن ٫ًخڃظيڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٓيْپ رن أرِ ٛخٿق ٳٌٻَ  - 

 ڃؼڀو اٙ أنو ٷخٽ انڄخ حٿيّن حٿنْٜلش ػٚػخ.
 نخ كڄخى رن أٓخڃش ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 
هَؽ ٫ڄَ ٫ڀَ حٿنخّ ٠َّريڂ ٫ڀَ حٿٔـيطْن ر٬ي حٿ٬َٜ كظَ ڃَ رظڄْڂ حٿيحٍُ ٳٸخٽ -

ٙ أى٫يڄخ ٛڀْظيڄخ ڃ٪ ڃن ىٌ هَْ ڃنٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٫ڄَ اڅ 
 حٿنخّ ٿٌ ٻخنٌح ٻيْجظٺ ٿڂ أرخٽ.

يػنخ آلٶ رن ٌّٓٲ حٍُٕٵ ٷخٽ كيػنِ ٫زي حٿ٬ِِّ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ك - 
 ٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬ِِّ ٷخٽ9
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ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ڃٌىذ ّليع ٫ن ٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬ِِّ ٫ن طڄْڂ حٿيحٍُ ٷخٽ ٓجپ -
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿَؿپ ّٔڀڂ ٫ڀَ ّيُ حٿَؿپ ٳٸخٽ ىٌ أًٿَ حٿنخّ 

 رڄلْخه ًڃڄخطو.
نِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن ٓيْپ رن أرِ ٛخٿق ٫ن ٤٫خء كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 

 رن ِّّي حٿڀْؼِ ٫ن طڄْڂ حٿيح9ٍُ
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ حٿيّن حٿنْٜلش اڅ حٿيّن حٿنْٜلش اڅ حٿيّن -

حٿنْٜلش ٷخٿٌح ٿڄن ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ هلل ًٿټظخرو ًٿنزْو ًٙثڄش حٿڄئڃنْن ٫ًخڃظيڂ ٷخٽ أرٌ 
كيّغ حٿَكڄن كيػنخ ڃلڄي رن ٫زخى كيػنخ ٓٴْخڅ ٷخٽ ٷڀض ٿٔيْپ رن أرِ ٛخٿق ٳِ  ٫زي

كيػنخه ٫ڄًَ رن ىّنخٍ ٫ن حٿٸ٬ٸخ٩ رن كټْڂ ٫ن أرْو ٳٸخٽ ٓيْپ ٓڄ٬ظو ڃن حٿٌُ ٓڄ٬و 
ڃنو أرِ ٓڄ٬ض ٤٫خء رن ِّّي حٿڀْؼِ ّليع ٫ن طڄْڂ حٿيحٍُ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 .أرِ ٫ن حرن ٫ْْنشكيّغ ًٓڀڂ ڃؼپ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٓيْپ رن أرِ ٛخٿق ٫ن ٤٫خء  - 

 رن ِّّي حٿڀْؼِ ٫ن طڄْڂ حٿيحٍُ ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿيّن حٿنْٜلش حٿيّن حٿنْٜلش ػٚػخ ٷخٿٌح ٿڄن ّخ -

 ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ هلل ًٿټظخرو ًٿٌَٓٿو ًٙثڄش حٿڄٔڀڄْن ٫ًخڃظيڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬ِِّ  - 

 ٫ن ٫زي حهلل رن ڃٌىذ ٷخٽ9
ٓڄ٬ض طڄْڄخ حٿيحٍُ ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ حٿٔنش ٳِ حٿَؿپ ڃن أىپ حٿټظخد ّٔڀڂ -

 ٫ڀَ ّيُ ٍؿپ ڃن حٿڄٔڀڄْن ٷخٽ ىٌ أًٿَ حٿنخّ رڄلْخه ًڃڄخطو.
 كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلٔن رن ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل - 

حٍُٕٵ رن ٷْْ ٫ن ّلَْ رن ٬ّڄَ ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أًٽ ڃخ ّلخٓذ رو حٿ٬زي ٌّځ حٿٸْخڃش ٛٚطو ٳبڅ ٻخڅ -
حهلل ٫ِ ًؿپ حن٨ًَح ىپ طـيًڅ ٿ٬زيُ ڃن أطڄيخ ٻظزض ٿو طخڃش ًاڅ ٿڂ ّټن أطڄيخ ٷخٽ 

 ط٩ٌ٤ ٳظټڄڀٌڅ ريخ ٳ٠َّظو ػڂ حٿِٻخس ٻٌٿٺ ػڂ طئهٌ ح٫ٕڄخٽ ٫ڀَ كٔخد ًٿٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ كڄخى ٫ن كڄْي ٫ن حٿلٔن ٫ن أرِ  - 

 ىََّس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو.
ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن كڄْي ٫ن حٿلٔن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن - 

٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ىحًى رن أرِ ىني ٫ن ٍُحٍس رن أرِ أًٳَ ٫ن طڄْڂ حٿيحٍُ ٫ن حٿنزِ 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄؼڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ ٬ّنِ حٿ٤زخ٩ ٷخٽ كيػنِ ٿْغ رن ٬ٓي  - 
 رن ٫زي حهلل ٫ن طڄْڂ حٿيحٍُ ٷخٽ9 ٷخٽ كيػنِ حٿوڀْپ رن ڃَس ٫ن حُٕىَ

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٷخٽ ٙ اٿو اٙ حهلل ًحكيح أكيح ٛڄيح ٿڂ ّظوٌ -
 ٛخكزش ًٙ ًٿيح ًٿڂ ّټن ٿو ٻٴٌح أكي ٫َ٘ ڃَحص ٻظذ ٿو أٍر٬ٌڅ أٿٲ كٔنش.
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حٿ٬ِِّ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٫ڄَ رن ٫زي  - 
 ٫زي حهلل رن ڃٌىذ ٷخٽ9

ٓڄ٬ض طڄْڄخ حٿيحٍُ ّٸٌٽ ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ حٿٔنش ٳِ حٿَؿپ ڃن -
 أىپ حٿټٴَ ّٔڀڂ ٫ڀَ ّيُ حٿَؿپ ڃن حٿڄٔڀڄْن ٳٸخٽ ىٌ أًٿَ حٿنخّ رلْخطو ًڃٌطو.

لٔن ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن كڄْي ٫ن حٿ - 
 ٍؿپ ٫ن أرِ ىََّس ًىحًى ٫ن ٍُحٍس ٫ن طڄْڂ حٿيح9ٍُ

٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أًٽ ڃخ ّلخٓذ رو حٿ٬زي ٌّځ حٿٸْخڃش حٿٜٚس ٳبڅ ٻخڅ -
أٻڄڀيخ ٻظزض ٿو ٻخڃڀش ًاڅ ٿڂ ّټن أٻڄڀيخ ٷخٽ ٿڀڄٚثټش حن٨ًَح ىپ طـيًڅ ٿ٬زيُ ڃن 

 ػڂ طئهٌ ح٫ٕڄخٽ ٫ڀَ كٔذ ًٿٺ. ط٩ٌ٤ ٳؤٻڄڀٌح ريخ ڃخ ْٟ٪ ڃن ٳ٠َّش ػڂ حٿِٻخس
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس ٷخٽ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٷخٽ9 - 
كيػنِ َٗكزْپ رن ڃٔڀڂ حٿوٌٙنِ أڅ ًٍف رن ُنزخ٩ ُحٍ طڄْڄخ حٿيحٍُ ٳٌؿيه ّنٸَ -

رڀَ ٬َْٗح ٿٴَٓو ٷخٽ ًكٌٿو أىڀو ٳٸخٽ ٿو ًٍف أڃخ ٻخڅ ٳِ ىئٙء ڃن ّټٴْٺ ٷخٽ طڄْڂ 
ًٿټنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃخ ڃن حڃَة ڃٔڀڂ ّنٸَ ٿٴَٓو ٬َْٗح 

 ػڂ ٬ّڀٸو ٫ڀْو اٙ ٻظذ ٿو رټپ كزش كٔنش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿيْؼڂ رن هخٍؿش كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن  - 

 َٗكزْپ رن ڃٔڀڂ ٳٌٻَ ڃؼپ ىٌح حٿليّغ.
أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس ٷخٽ كيػنخ ٛٴٌحڅ رن ڃٔڀڂ ٷخٽ كيػنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 

 ٓڀْڂ رن ٫خڃَ ٫ن طڄْڂ حٿيحٍُ ٷخٽ9
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٿْزڀٰن ىٌح حٕڃَ ڃخ رڀٮ حٿڀْپ ًحٿنيخٍ ًٙ -

ّظَٹ حهلل رْض ڃيٍ ًٙ ًرَ اٙ أىهڀو حهلل ىٌح حٿيّن ر٬ِ ٫ِِّ أً رٌٽ ًٿْپ ٫ِح ٬ِّ حهلل 
رو حٗٓٚځ ًًٙ ٌّٽ حهلل رو حٿټٴَ ًٻخڅ طڄْڂ حٿيحٍُ ّٸٌٽ ٷي ٫َٳض ًٿٺ ٳِ أىپ رْظِ ٿٸي 
أٛخد ڃن أٓڀڂ ڃنيڂ حٿوَْ ًحٿَ٘ٱ ًحٿ٬ِ ًٿٸي أٛخد ڃن ٻخڅ ڃنيڂ ٻخٳَح حٿٌٽ 

 ًحٿٰٜخٍ ًحٿـِّش.
٪ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ أڃٚه ٫ڀْنخ ڃن حٿنٌحىٍ ٷخٽ ٻظذ اٿَ أرٌ طٌرش حٿَرْ٪ رن نخٳ - 

ٷخٽ كيػنخ حٿيْؼڂ رن كڄْي ٫ن ُّي رن ًحٷي ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ڃٌَٓ ٫ن ٻؼَْ رن ڃَس ٫ن 
 طڄْڂ حٿيحٍُ ٷخٽ9

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٷَأ رڄخثش آّش ٳِ ٿْڀش ٻظذ ٿو ٷنٌص ٿْڀش.-
 ِغٍّح ِخٍذ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

زؤنخ حرن ؿَّؾ ٫ن حرن حٿڄنټيٍ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أن - 
 أرِ أٌّد ٫ن ڃٔڀڄش رن ڃوڀي9

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن ٓظَ ڃٔڀڄخ ٳِ حٿينْخ ٓظَه حهلل ٫ِ ًؿپ ٳِ حٿينْخ -
ًحٓهَس ًڃن نـَ ڃټًَرخ ٳٺ حهلل ٫نو ٻَرش ڃن ٻَد ٌّځ حٿٸْخڃش ًڃن ٻخڅ ٳِ كخؿش 

 أهْو ٻخڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳِ كخؿظو.
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كيػنخ ٫زخى رن ٫زخى ًحرن أرِ ٫يُ ٫ن ليّغ ٫زي حهلل ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ أرِ ىٌح حٿ كيػنخ - 
حرن ٫ٌڅ ٫ن ڃټلٌٽ أڅ ٫ٸزش ٷخٽ حرن أرِ ٫يُ أطَ ڃٔڀڄش رن ڃوڀي رڄَٜ ًٻخڅ رْنو 

 ًرْن حٿزٌحد ِٗء ٳٔڄ٪ ٌٛطو ٳؤًڅ ٿو ٳٸخٽ9
ٌٽ حهلل انِ ٿڂ آطٺ ُحثَح ًٿټنِ ؿجظٺ ٿلخؿش أطٌٻَ ٌّځ ٷخٽ ٫زخى ٳِ كيّؼو ٷخٽ ٍٓ-

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٫ڀڂ ڃن أهْو ْٓجش ٳٔظَىخ ٓظَه حهلل ٫ِ ًؿپ ريخ ٌّځ حٿٸْخڃش 
ٳٸخٽ ن٬ڂ ٳٸخٽ ٿيٌح ؿجض ٷخٽ حرن أرِ ٫يُ ٳِ كيّؼو ٍٻذ ٫ٸزش رن ٫خڃَ اٿَ ڃٔڀڄش رن 

 ڃوڀي ًىٌ أڃَْ ٫ڀَ ڃَٜ.
 أٚط تٓ أٚط ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 

أرِ ٷخٽ كْٔن رن ٫ڀِ حٿـ٬ٴِ كيػنخ رو ٫زي حٿَكڄن رن ِّّي  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 
 رن ؿخرَ ٫ن أرِ ح٬ٕٗغ حٿٜن٬خنِ ٫ن أًّ رن أًّ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٯٔپ ًحٯظٔپ ًٯيح ًحرظټَ ٳينخ ًحنٜض ًٿڂ -
 ّڀٮ ٻخڅ ٿو رټپ ه٤ٌس ٻؤؿَ ٓنش ْٛخڃيخ ًٷْخڃيخ.

ػنخ ّلَْ رن آىځ ٷخٽ كيػنخ حرن ڃزخٍٹ ٫ن حًُٕح٫ِ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 
 كٔخڅ رن ٤٫ْش ٫ن أرِ ح٬ٕٗغ حٿٜن٬خنِ ٫ن أًّ رن أًّ حٿؼٸٴِ ٷخٽ9

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن ٯٔپ ًحٯظٔپ ٌّځ حٿـڄ٬ش ًرټَ ًحرظټَ -
ش ْٛخڃيخ ًڃَ٘ ًٿڂ َّٻذ ٳينخ ڃن حٗڃخځ ًحٓظڄ٪ ًٿڂ ّڀٮ ٻخڅ ٿو رټپ ه٤ٌس أؿَ ٓن

 ًٷْخڃيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ ٷخٽ كيػنخ حرن حٿڄزخٍٹ ٫ن حًُٕح٫ِ  - 

 كيػنِ كٔخڅ رن ٤٫ْش كيػنخ أرٌ ح٬ٕٗغ حٿٜن٬خنِ ٷخٽ كيػنِ حرن أًّ حٿؼٸٴِ ٷخٽ9
 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ڃ٬نخه اٙ أنو ٷخٽ ػڂ ٯيح ًحرظټَ.-

 تٓ ٔف١ً اٌغىٟٛٔ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.عٍّح ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس ٷخٽ كيػنخ أ٣ٍؤس ٬ّنِ حرن حٿڄنٌٍ كيػنخ  - 

 ٟڄَس رن كزْذ ٷخٽ كيػنخ ٓڀڄش حرن نٴْپ حٿٔټٌنِ ٷخٽ9
ٻنخ ؿڀٌٓخ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اً ٷخٽ ٿو ٷخثپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىپ أطْض -

ڃن حٿٔڄخء ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ًرڄخًح ٷخٽ رٔونش ٷخٿٌح ٳيپ ٻخڅ ٳْيخ ٳ٠پ ٫نٺ ٷخٽ ن٬ڂ ر٬٤خځ 
ٷخٽ ٳڄخ ٳ٬پ رو ٷخٽ ٍٳ٪ ًىٌ ٌّكَ اٿِ أنِ ڃټٴٌص ٯَْ ٙرغ ٳْټڂ ًٿٔظڂ ٙ رؼْن ر٬يُ 
اٙ ٷڀْٚ رپ طڀزؼٌڅ كظَ طٸٌٿٌح ڃظَ ًٓظؤطٌڅ أٳنخىح ّٴنِ ر٠٬ټڂ ر٠٬خ ًرْن ّيُ حٿٔخ٫ش 

 ص حٿُِٙٽ.ڃٌطخڅ ٗيّي ًر٬يه ٓنٌح
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ رن نخٳ٪ ٷخٽ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن  - 

ارَحىْڂ رن ٓڀْڄخڅ ٫ن حٿٌٿْي رن ٫زي حٿَكڄن حٿـَِٗ ٫ن ؿزَْ رن نٴَْ أڅ ٓڀڄش رن 
 نٴْپ أهزَىڂ9

أنو أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ انِ ٓجڄض حٿوْپ ًأٿٸْض حٿٔٚف ٬ًًٟض -
أًُحٍىخ ٷڀض ٙ ٷظخٽ ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٓڅ ؿخء حٿٸظخٽ ٙ طِحٽ  حٿلَد

٣خثٴش ڃن أڃظِ ٧خىَّن ٫ڀَ حٿنخّ َّٳ٪ حهلل ٷڀٌد أٷٌحځ ٳْٸخطڀٌنيڂ ًَُّٷيڂ حهلل ڃنيڂ 
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كظَ ّؤطِ أڃَ حهلل ٫ِ ًؿپ ًىڂ ٫ڀَ ًٿٺ اٙ أڅ ٫ٸَ ىحٍ حٿڄئڃنْن حٿ٘خځ ًحٿوْپ ڃ٬ٸٌى 
 اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش.ٳِ نٌحْٛيخ حٿوَْ 

 ٠ض٠ذ تٓ األخٕظ ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ ًؿيص ٳِ ٻظخد أرِ رو٢ ّيه ٷخٽ ٻظذ اٿَ أرٌ طٌرش حٿَرْ٪ رن نخٳ٪  - 

ًٻخڅ ٳِ ٻظخرو كيػنخ حٿيْؼڂ رن كڄْي ٫ن ُّي رن ًحٷي ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ڃٌَٓ ٫ن ٻؼَْ رن 
 ڃَس رن ِّّي رن حٕهن9ْ

ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ طنخٳْ رْنټڂ اٙ ٳِ حػنظْن ٍؿپ أ٤٫خه حهلل ٫ِ أڅ ٍ-
ًؿپ حٿٸَآڅ ٳيٌ ّٸٌځ رو آنخء حٿڀْپ ًآنخء حٿنيخٍ ًّظز٪ ڃخ ٳْو ٳْٸٌٽ ٍؿپ ٿٌ أڅ حهلل ط٬خٿَ 
أ٤٫خنِ ڃؼپ ڃخ أ٤٫َ ٳٚنخ ٳؤٷٌځ رو ٻڄخ ّٸٌځ رو ًٍؿپ أ٤٫خه حهلل ڃخٙ ٳيٌ ّنٴٶ 

ؿپ ٿٌ أڅ حهلل أ٤٫خنِ ڃؼپ ڃخ ٤٫َ ٳٚنخ ٳؤطٜيٵ رو ٳٸخٽ ٍؿپ ّخ ًّظٜيٵ ٳْٸٌٽ ٍ
 ٌٍٓٽ حهلل أٍأّظٺ حٿنـيس طټٌڅ ٳِ حٿَؿپ ًٓٸ٢ رخٷِ حٿليّغ.

 غع١ف تٓ اٌؽشز سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن هخٿي كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٛخٿق ٫ن ٌّٓٲ رن  - 

 ًحٿلَع رن ٯ٠ْٲ ٷخٽ9ْٓٲ ٫ن ٯ٠ْٲ ٫ن حٿلَع أ
ڃخ نْٔض ڃن حْٕٗخء ڃخ نْٔض أنِ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًح٬ٟخ ّڄْنو -

 ٫ڀَ ٗڄخٿو ٳِ حٿٜٚس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ڃ٬خًّش ٫ن ٌّنْ رن  - 

 ْٓٲ ٫ن حٿلَع رن ٯ٠ْٲ أً ٯ٠ْٲ رن حٿلَع ٷخٽ9
خء ٿڂ أنْ أنِ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًح٬ٟخ ّڄْنو ڃخ نْٔض ڃن حْٕٗ-

 ٫ڀَ ٗڄخٿو ٳِ حٿٜٚس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ ٛٴٌحڅ كيػنِ حٿڄْ٘وش أنيڂ  - 

 ك٠ًَح ٯ٠ْٲ رن حٿلخٍع حٿؼڄخٿِ كْن حٗظي ٌٓٷو ٳٸخٽ9
ٌنِ ٳڀڄخ رڀٮ أٍر٬ْن ڃنيخ ٷزٞ ىپ ڃنټڂ أكي ّٸَأ ّْ ٷخٽ ٳٸَأىخ ٛخٿق رن َّٗق حٿٔټ-

ٷخٽ ٳټخڅ حٿڄْ٘وش ّٸٌٿٌڅ اًح ٷَثض ٫ني حٿڄْض هٴٲ ٫نو ريخ ٷخٽ ٛٴٌحڅ ًٷَأىخ ٫َْٔ 
 رن حٿڄ٬ظڄَ ٫ني حرن ڃ٬زي.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ ٷخٽ9 - 
ٿلَع كيػنخ رٸْش ٫ن أرِ رټَ رن ٫زي حهلل ٫ن كزْذ رن ٫زْي حٿَكزِ ٫ن ٯ٠ْٲ رن ح-

حٿؼڄخٿِ ٷخٽ ر٬غ اٿِ ٫زي حٿڄڀٺ رن ڃًَحڅ ٳٸخٽ ّخ أرخ أٓڄخء انخ ٷي أؿڄ٬نخ حٿنخّ ٫ڀَ 
أڃَّن ٷخٽ ًڃخ ىڄخ ٷخٽ ٍٳ٪ حّٕيُ ٫ڀَ حٿڄنخرَ ٌّځ حٿـڄ٬ش ًحٿٸٜٚ ر٬ي حٿٜزق 
ًحٿ٬َٜ ٳٸخٽ أڃخ أنيڄخ أڃؼپ ري٫ظټڂ ٫نيُ ًٿٔض ڃـْزٺ اٿَ ِٗء ڃنيڄخ ٷخٽ ٿَڂ ٷخٽ ٕڅ 

ْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃخ أكيع ٷٌځ ري٫ش اٙ ٍٳ٪ ڃؼڀيخ ڃن حٿٔنش ٳظڄٔٺ رٔنش حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀ
 هَْ ڃن اكيحع ري٫ش.

 سظً ِٓ أصؽاب إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ كَِّ ٷخٽ9 - 
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نزِ حهلل كيػنخ َٗكزْپ رن ٗٴ٬ش ٫ن ر٬ٞ أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٓڄ٪ -
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ّٸخٽ ٿڀٌٿيحڅ ٌّځ حٿٸْخڃش حىهڀٌح حٿـنش ٷخٽ ٳْٸٌٿٌڅ ّخ ٍد كظَ 
ّيهپ آرخإنخ ًأڃيخطنخ ٷخٽ ٳْؤطٌڅ ٷخٽ ٳْٸٌٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃخ ٿِ أٍحىڂ ڃلزن٤جْن حىهڀٌح 

 حٿـنش ٷخٽ ٳْٸٌٿٌڅ ّخ ٍد آرخإنخ ًأڃيخطنخ ٷخٽ ٳْٸٌٽ حىهڀٌح حٿـنش أنظڂ ًآرخإٻڂ.
 ؼاتظ تٓ عؼذ اٌؽائٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ. ؼذ٠س

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ كَِّ رن ٫ؼڄخڅ حٿَكزِ ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ٫خڃَ حٕٿيخنِ ٷخٽ ىهپ حٿڄٔـي كخرْ رن ٬ٓي حٿ٤خثِ ڃن حٿٔلَ -

ـي ٳٸخٽ ڃَحإًڅ ًٷي أىٍٹ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَأٍ حٿنخّ ّٜڀٌڅ ٳِ ڃٸيځ حٿڄٔ
ًٍد حٿټ٬زش ح٫ٍزٌىڂ ٳڄن أ٫ٍزيڂ ٳٸي أ٣خ٩ حهلل ًٌٍٓٿو ٳؤطخىڂ حٿنخّ ٳؤهَؿٌىڂ ٷخٽ 

 ٳٸخٽ اڅ حٿڄٚثټش ّٜڀٌڅ ڃن حٿٔلَ ٳِ ڃٸيځ حٿڄٔـي.
 ػثذ اهلل تٓ ؼٛاٌح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ ٫ن ّلَْ رن أٌّد ٷخٽ9 - 
ِ ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن ٍر٬ْش رن ٿٸ٢ْ ٫ن ٫زي حهلل رن كٌحٿش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ كيػن-

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن نـخ ڃن ػٚع ٳٸي نـخ ػٚع ڃَحص ڃٌطِ ًحٿيؿخٽ ًٷظپ هڀْٴش 
 ڃ٤ٜزَ رخٿلٶ ڃ٤٬ْو.

 خشؽح تٓ اٌؽش سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ڃلڄي رن كڄَْ حٿلڄِٜ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن رلَ ٷخٽ  - 

 كيػنخ ػخرض رن ٫ـٚڅ ٷخٽ9
ٓڄ٬ض أرخ ٻؼَْ حٿڄلخٍرِ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض هَٗش رن حٿلَ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٓظټٌڅ ڃن ر٬يُ ٳظنش حٿنخثڂ ٳْيخ هَْ ڃن حٿْٸ٨خڅ ًحٿٸخ٫ي ٳْيخ هَْ 
ْو ٳڀْڄٖ رْٔٴو اٿَ ٛٴخس ٳڀ٠َْرو ڃن حٿٸخثڂ ًحٿٸخثڂ ٳْيخ هَْ ڃن حٿٔخ٫ِ ٳڄن أطض ٫ڀ

 ريخ كظَ ّنټَٔ ػڂ ٿ٤٠ْـ٪ ٿيخ كظَ طنـڀِ ٫ڄخ حنـڀْض.
 أتٟ ظّؼح ؼث١ة تٓ عثاع سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى ٷخٽ9 - 
و كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن ڃلڄي رن ِّّي أڅ ٫زي حهلل رن ٫ٌٱ كيػ-

أڅ أرخ ؿڄ٬ش كزْذ رن ٓزخ٩ ًٻخڅ ٷي أىٍٹ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ ٫خځ حٕكِحد ٛڀَ حٿڄَٰد ٳڀڄخ ٳَ٭ ٷخٽ ىپ ٫ڀڂ أكي ڃنټڂ أنِ ٛڀْض 
حٿ٬َٜ ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ٛڀْظيخ ٳؤڃَ حٿڄئًڅ ٳؤٷخځ حٿٜٚس ٳٜڀَ حٿ٬َٜ ػڂ أ٫خى 

 حٿڄَٰد.
 كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس ٷخٽ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٷخٽ كيػنِ أْٓي رن كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ كيػنِ ٛخٿق رن ڃلڄي ٷخٽ9
كيػنِ أرٌ ؿڄ٬ش ٷخٽ طٰيّنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃ٬نخ أرٌ ٫زْيس رن -

ن٬ڂ ٷٌځ حٿـَحف ٷخٽ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىپ أكي هَْ ڃنخ أٓڀڄنخ ڃ٬ٺ ًؿخىينخ ڃ٬ٺ ٷخٽ 
 ّټٌنٌڅ ڃن ر٬يٻڂ ّئڃنٌڅ رِ ًٿڂ ًَّنِ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس ٷخٽ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٷخٽ9 - 
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كيػنِ أْٓي رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن هخٿي رن ىٍّٺ ٫ن أرِ ڃلَِّْ ٷخٽ ٷڀض ٕرِ ؿڄ٬ش -
ٽ ن٬ڂ أكيػټڂ ٍؿپ ڃن حٿٜلخرش كيػنخ كيّؼخ ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخ

كيّؼخ ؿْيح طٰيّنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃ٬نخ أرٌ ٫زْيس رن حٿـَحف ٳٸخٽ ّخ 
ٌٍٓٽ حهلل أكي هَْ ڃنخ أٓڀڄنخ ڃ٬ٺ ًؿخىينخ ڃ٬ٺ ٷخٽ ن٬ڂ ٷٌځ ّټٌنٌڅ ڃن ر٬يٻڂ ّئڃنٌڅ 

 رِ ًٿڂ ًَّنِ.
 أتٟ شؼٍثح اٌخؾٕٟ ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ. ؼذ٠س 

 ڃ٬خى ٳڀڂ أٻظزو. ًٻَ حٿْ٘ن أنو
 ٚاشٍح تٓ األعمغ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

ڃ٬خى أ٠ّخ ٳِ حٿڄټْْن ًحٿڄينْْن اٙ أكخىّغ ڃنيخ ٷي أػزظيخ ىينخ ًرخٷْيخ ٳِ حٿڄټْْن 
 ًحٿڄينْْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس ٷخٽ ٓڄ٬ض حًُٕح٫ِ ٷخٽ كيػنِ ٍر٬ْش  - 
 حٕٓٸ٪ ّٸٌٽ9رن ِّّي ٷخٽ ٓڄ٬ض ًحػڀش رن 

هَؽ ٫ڀْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أط٫ِڄٌڅ أنِ ڃن آهَٻڂ ًٳخس أٙ انِ -
 ڃن أًٿټڂ ًٳخس ًطظز٬ٌنِ أٳنخىح ّيڀٺ ر٠٬ټڂ ر٠٬خ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ رن حٿٰخٍ ٷخٽ كيػنِ أرٌ  - 
 حٿن٠َ ٷخٽ9

ًٷي ًىذ رَٜه ٳٸخٽ ّخ هزخد ٷينِ اٿَ ِّّي رن حٌٕٓى  ى٫خنِ ًحػڀش رن حٕٓٸ٪-
ٳٸخٽ أرَ٘ ٳبنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٫ن ليّغ حٿـَِٗ ٳٌٻَ حٿ

 حهلل ٫ِ ًؿپ أنخ ٫ني ٧ن ٫زيُ رِ ٳڀ٨ْن رِ ڃخ ٗخء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٜخځ رن هخٿي ًأرٌ حٿڄَْٰس ٷخٙ كيػنخ كَِّ رن  - 

 ڄخڅ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي حٿٌحكي رن ٫زي حهلل حٿنَُٜ ٷخٽ٫9ؼ
ٓڄ٬ض ًحػڀش رن حٕٓٸ٪ ّٸٌٽ ٷخٽ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ڃن أ٨٫ڂ حٿٴٍَ أڅ -

ّي٫َ حٿَؿپ اٿَ ٯَْ أرْو أً َُّ ٫ْنْو ٳِ حٿڄنخځ ڃخ ٿڂ طَّخ أً ّٸٌٽ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٿڂ ّٸپ.

يػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ٫زي ٍرو ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن كَد حٿوٌٙنِ كيػنخ ٫زي حهلل ك - 
 ٷخٽ كيػنِ ٫ڄَ رن ٍإرش ٷخٽ9

ٓڄ٬ض ٫زي حٿٌحكي حٿنَُٜ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ًحػڀش رن حٕٓٸ٪ ٌّٻَ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿڄَأس طلٌُ ػٚػش ڃٌحٍّغ ٫ظْٸيخ ًٿٸ٤ْيخ ًحٿٌٿي حٿٌُ ٫ٙنض ٫ڀْو.

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى حٿ٤ْخٿِٔ ٷخٽ أنزؤنخ ٫ڄَحڅ حٿٸ٤خڅ  كيػنخ ٫زي - 
 ٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ حٿڄڀْق حٿيٌٿِ ٫ن ًحػڀش رن حٕٓٸ٪ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

أ٤٫ْض ڃټخڅ حٿظٌٍحس حٿٔز٪ ًأ٤٫ْض ڃټخڅ حٿِرٌٍ حٿڄجْن ًأ٤٫ْض ڃټخڅ حٗنـْپ -
 حٿڄؼخنِ ًٳ٠ڀض رخٿڄٴٜپ.

٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ِّّي ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي ٬ّنِ حرن أرِ أٌّد كيػنخ  - 
 ٷخٽ كيػنِ ڃلڄي رن ٫ـٚڅ ٷخٽ9
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ٓڄ٬ض حٿن٠َ رن ٫زي حٿَكڄن رن ٫زي حهلل ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ًحػڀش رن حٕٓٸ٪ ّٸٌٽ ٷخٽ -
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٨٫ڂ حٿٴٍَ ڃن ّٸٌٿنِ ڃخ ٿڂ أٷپ ًڃن أٍٍ ٫ْنْو ٳِ 

 ڄنخځ ڃخ ٿڂ طَّخ ًڃخ حى٫َ اٿَ ٯَْ أرْو.حٿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ كيػنخ ٫ڄَحڅ أرٌ حٿ٬ٌحځ ٫ن  - 

 ٷظخىس ٫ن أرِ حٿڄڀْق ٫ن ًحػڀش رن حٕٓٸ٪ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
حٿظٌحٍس ٿٔض  أنِٿض ٛلٲ ارَحىْڂ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳِ أًٽ ٿْڀش ڃن ٍڃ٠خڅ ًحنِٿض-

ڃ٠ْن ڃن ٍڃ٠خڅ ًحٗنـْپ ٿؼٚع ٫َ٘س هڀض ڃن ٍڃ٠خڅ ًأنِٽ حٿٴَٷخڅ ٍٕر٪ 
 ٫ًَّ٘ن هڀض ڃن ٍڃ٠خڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫خٍځ رن حٿٴ٠پ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿڄزخٍٹ ٫ن  - 
 ارَحىْڂ رن أرِ ٫زڀش ٫ن حٿَّٰٲ رن ٫ْخٕ ٫ن ًحػڀش رن حٕٓٸ٪ ٷخٽ9

ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نٴَ ڃن رنِ ٓڀْڂ ٳٸخٿٌح اڅ ٛخكزنخ ٿنخ أًؿذ ٷخٽ ٳڀ٬ْظٶ أطَ حٿنزِ ٛ-
 ٍٷزش ّٴيُ حهلل رټپ ٠٫ٌ ڃنيخ ٠٫ٌح ڃنو ڃن حٿنخٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس ٷخٽ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٷخٽ كيػنِ أرٌ ٫ڄخٍ  - 
 ٗيحى ٫ن ًحػڀش رن حٕٓٸ٪ ٷخٽ9

ڀْو ًٓڀڂ اڅ حهلل ح٤ٛٴَ ٳِ ٻنخنظو ڃن رنِ آڄخ٫ْپ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫-
 ًح٤ٛٴَ ڃن رنِ ٻنخنش ٷَّ٘خ ًح٤ٛٴَ ڃن ٷَّٖ رنِ ىخٗڂ ًح٤ٛٴخنِ ڃن رنِ ىخٗڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٬ٜذ ٷخٽ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٫ن ٗيحى أرِ  - 
 ٫ڄخٍ ٫ن ًحػڀش رن حٕٓٸ9٪

اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ح٤ٛٴَ ڃن ًٿي ارَحىْڂ آڄخ٫ْپ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ -
ًح٤ٛٴَ ڃن رنِ آڄخ٫ْپ ٻنخنش ًح٤ٛٴَ ڃن رنِ ٻنخنش ٷَّ٘خ ًح٤ٛٴَ ڃن ٷَّٖ 

 رنِ ىخٗڂ ًح٤ٛٴخنِ ڃن رنِ ىخٗڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٬ٜذ ٷخٽ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٫ن ٗيحى أرِ  - 

 ٫ڄخٍ ٷخٽ9
٪ ٫ًني ٷٌځ ٳٌٻًَح ٫ڀْخ ٳڀڄخ ٷخڃٌح ٷخٽ ٿِ أٙ أهزَٹ رڄخ ىهڀض ٫ڀَ ًحػڀش رن حٕٓٸ-

ٍأّض ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷڀض رڀَ ٷخٽ أطْض ٳخ٣ڄش ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيخ 
أٓؤٿيخ ٫ن ٫ڀِ ٷخٿض طٌؿو اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳـڀٔض أنظ٨َه كظَ ؿخء 

ًكْٔن ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيڂ آهٌ ٻپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃ٬و ٫ڀِ ًكٔن 
ًحكي ڃنيڄخ رْيه كظَ ىهپ ٳؤىنَ ٫ڀْخ ًٳخ٣ڄش ٳؤؿڀٔيڄخ رْن ّيّو ًأؿڀْ كٔنخ ًكْٔنخ 
ٻپ ًحكي ڃنيڄخ ٫ڀَ ٳوٌه ػڂ ٿٲ ٫ڀْيڂ ػٌرو أً ٷخٽ ٻٔخء ػڂ طٚ ىٌه حّٓش انڄخ َّّي حهلل 

پ رْظِ ًأىپ رْظِ ٿٌْىذ ٫نټڂ حٿَؿْ أىپ حٿزْض ٤ًّيَٻڂ ط٤يَْح ًٷخٽ حٿڀيڂ ىئٙء أى
 أكٶ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّخى رن حٿَرْ٪ ٷخٽ كيػنخ ٫زخى رن ٻؼَْ حٿ٘خڃِ ڃن  - 
 أىپ ٳڀ٤ْٔن ٫ن حڃَأس ڃنيڂ ّٸخٽ ٿيخ ٳْٔڀش أنيخ ٷخٿض ٓڄ٬ض أرِ ّٸٌٽ9

ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أڃن حٿ٬ٜزْش أڅ ّلذ حٿَؿپ -
ٙ ًٿټن ڃن حٿ٬ٜزْش أڅ ّنَٜ حٿَؿپ ٷٌڃو ٫ڀَ حٿ٨خٿڂ ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٷٌڃو ٷخٽ 
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ٓڄ٬ض ڃن ٌّٻَ ڃن أىپ حٿ٬ڀڂ أڅ أرخىخ ٬ّنِ ٳْٔڀش ًحػڀش رن حٕٓٸ٪ ًٍأّض أرِ ؿ٬پ ىٌح 
 ًحػڀشكيّغ ٳِ آهَ أكخىّغ ًحػڀش ٳ٨ننض أنو أٿلٸو ٳِ ليّغ حٿ

 ًٍّٴ٪ رن ػخرض حٕنٜخٍُ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.كيّغ 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ُٻَّخء رن أرِ ُحثيس ٷخٽ9 - 
كيػنِ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن أرِ ڃًَُٵ ڃٌٿَ طـْذ ًطـْذ -

ر٤ن ڃن ٻنيس ٫ن ًٍّٴ٪ رن ػخرض حٕنٜخٍُ ٷخٽ ٻنض ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ّئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ أڅ ّٔٸِ  كْن حٳظظق كنْنخ ٳٸخځ ٳْنخ ه٤ْزخ ٳٸخٽ ٙ ّلپ ٙڃَة

ڃخءه ٩ٍُ ٯَْه ًٙ أڅ ّزظخ٩ ڃٰنڄخ كظَ ّٸٔڂ ًٙ أڅ ّڀزْ ػٌرخ ڃن ٳِء حٿڄٔڀڄْن كظَ 
 اًح أهڀٸو ٍىه ٳْو ًٙ َّٻذ ىحرش ڃن ٳِء حٿڄٔڀڄْن كظَ اًح أ٫ـٴيخ ٍىىخ ٳْو.

رټَ رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنخ - 
 ٌٓحىس ٫ن ُّخى رن ن٬ْڂ ٫ن ًٳخء حٿل٠َڃِ ٫ن ًٍّٴ٪ رن ػخرض حٕنٜخ9ٍُ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن ٛڀَ ٫ڀَ ڃلڄي ًٷخٽ حٿڀيڂ أنِٿو حٿڄٸ٬ي -
 حٿڄٸَد ٫نيٹ ٌّځ حٿٸْخڃش ًؿزض ٿو ٗٴخ٫ظِ.

ش ًٷظْزش رن ٬ْٓي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْ - 
 ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن حٿلَع رن ِّّي ٫ن كنٖ حٿٜن٬خنِ ٫ن ًٍّٴ٪ رن ػخرض ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّلپ ٕكي ًٷخٽ ٷظْزش ٿَؿپ أڅ ّٔٸِ ڃخءه ًٿي -
 ٯَْه ًٙ ّٸ٪ ٫ڀَ أڃش كظَ طلْٞ أً ّزْن كڄڀيخ.

ن آلٶ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن حٿلَع رن ِّّي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ر - 
 ٫ن كنٖ حٿٜن٬خنِ ٫ن ًٍّٴ٪ رن ػخرض ٷخٽ9

نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ط٣ٌؤ حٕڃش كظَ طلْٞ ٫ًن حٿلزخٿَ كظَ -
 ٬٠ّن ڃخ ٳِ ر٤ٌنين.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ ڃن ٻظخرو ٷخٽ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن  - 
رن ٫زخّ ٫ن ْْٗڂ رن رْظخڅ ٫ن أرِ ٓخٿڂ ٫ن ْٗزخڅ رن أڃْش ٫ن ًٍّٴ٪ رن ػخرض ٫ْخٕ 

 حٕنٜخ9ٍُ
أنو ٯِح ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ًٻخڅ أكينخ ّؤهٌ حٿنخٷش ٫ڀَ حٿنٜٲ ڃڄخ -

 ّٰنڂ كظَ أڅ ٕكينخ حٿٸيف ًٿٔهَ حٿنٜپ ًحٿَّٖ.
ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ٫ْخٕ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ  - 

 ٫زخّ ٫ن ْْٗڂ رن رْظخڅ ٷخٽ9
ٻخڅ ڃٔڀڄش رن ڃوڀي ٫ڀَ أٓٴپ حٍٕٝ ٷخٽ ٳخٓظ٬ڄپ ًٍّٴ٪ رن ػخرض حٕنٜخٍُ ٳَٔنخ -

ڃ٬و ڃن َّٗٺ اٿَ ٻٌځ ٫ڀٸخځ أً ڃن ٻٌځ ٫ڀٸخځ اٿَ َّٗٺ ٷخٽ ٳٸخٽ ًٍّٴ٪ رن ػخرض ٻنخ 
هٌ أكينخ ؿڄپ أهْو ٫ڀَ أڅ ٿو نًِٰ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْؤ

حٿنٜٲ ڃڄخ ّٰنڂ ٷخٽ كظَ أڅ أكينخ ٿ٤َْْ ٿو حٿٸيف ًٿٔهَ حٿنٜپ ًحٿَّٖ ٷخٽ ٳٸخٽ 
ًٍّٴ٪ رن ػخرض ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ ًٍّٴ٪ ٿ٬پ حٿلْخس ٓظ٤ٌٽ رٺ 

رَة ڃڄخ  ٳؤهزَ حٿنخّ أنو ڃن ٫ٸي ٿلْظو أً طٸڀي ًطَح أً حٓظنـَ رَؿْ٪ ىحرش أً ٨٫ڂ ٳٸي
 أنِٽ حهلل ٫ڀَ ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ حْٕٗذ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنخ  - 
 ٫ْخٕ رن ٫زخّ ٫ن ْْٗڂ رن رْظخڅ ٷخٽ9

كيػنخ ًٍّٴ٪ رن ػخرض ٷخٽ ٻخڅ أكينخ ٳِ ُڃخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤهٌ -
أڅ ٤٬ّْو حٿنٜٲ ڃڄخ ّٰنڂ ًٿو حٿنٜٲ كظَ أڅ أكينخ ٿ٤َْْ ٿو حٿنٜپ  ؿڄپ أهْو ٫ڀَ

ًحٿَّٖ ًحٓهَ حٿٸيف ػڂ ٷخٽ ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ ًٍّٴ٪ ٿ٬پ حٿلْخس 
ٓظ٤ٌٽ رٺ ٳؤهزَ حٿنخّ أنو ڃن ٫ٸي ٿلْظو أً طٸڀي ًطَح أً حٓظنـَ رَؿْ٪ ىحرش أً ٨٫ڂ 

 رَُء. ٳبڅ ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃنو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ِّّي  - 

 رن أرِ كزْذ ٫ن أرِ ڃًَُٵ ڃٌٿَ طـْذ ٫ن كنٖ حٿٜن٬خنِ ٷخٽ9
ٯًِنخ ڃ٪ ًٍّٴ٪ رن ػخرض حٕنٜخٍُ ٷَّش ڃن ٷٍَ حٿڄَٰد ّٸخٽ ٿيخ ؿَرش ٳٸخځ ٳْنخ -

ټڂ اٙ ڃخ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ه٤ْزخ ٳٸخٽ أّيخ حٿنخّ انِ ٙ أٷٌٽ ٳْ
ّٸٌٽ ٷخځ ٳْنخ ٌّځ كنْن ٳٸخٽ ٙ ّلپ ٙڃَة ّئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ ّٔٸِ ڃخءه ٩ٍُ 
ٯَْه ٬ّنِ اطْخڅ حٿلزخٿَ ڃن حٿٔزخّخ ًأڅ ّْٜذ حڃَأس ػْزخ ڃن حٿٔزِ كظَ ّٔظزَثيخ ٬ّنِ 

ن ٳِء حٿڄٔڀڄْن كظَ اًح أ٫ـٴيخ اًح حٗظَحىخ ًأڅ ّزْ٪ ڃٰنڄخ كظَ ّٸٔڂ ًأڅ َّٻذ ىحرش ڃ
 ٍىىخ ٳْو ًأڅ ّڀزْ ػٌرخ ڃن ٳِء حٿڄٔڀڄْن كظَ اًح أهڀٸو ٍىه ٳْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ كيػنِ ٫زْي حهلل  - 
 رن أرِ ؿ٬ٴَ حٿڄَُٜ ٷخٽ9

ٍُ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض كيػنِ ڃن ٓڄ٪ كن٘خ حٿٜن٬خنِ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ًٍّٴ٪ رن ػخرض حٕنٜخ-
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن ٻخڅ ّئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ ٳٚ ّزظخ٫ن ًىزخ 

 رٌىذ اٙ ًُنخ رٌُڅ ًٙ ّنټق ػْزخ ڃن حٿٔزِ كظَ طلْٞ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن حٿلَع رن  - 

 ِّّي ٷخٽ9
ًٍّٴ٪ رن ػخرض ٯًِس ؿَرش ٳٸٔڄيخ ٫ڀْنخ ًٷخٽ ٿنخ ًٍّٴ٪ ڃن كيػنِ كنٖ ٷخٽ ٻنخ ڃ٪ -

أٛخد ڃن ىٌح حٿٔزِ ٳٚ ٤ّئىخ كظَ طلْٞ ٳبنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ ّلپ ٿَؿپ أڅ ّٔٸِ ڃخءه ًٿي ٯَْه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٯْٚڅ ٷخٽ كيػنخ حٿڄٴ٠پ ٷخٽ كيػنِ ٫ْخٕ  - 
 خّ أڅ ْْٗڂ رن رْظخڅ أهزَه أنو ٓڄ٪ ْٗزخڅ حٿٸظزخنِ ّٸٌٽ9رن ٫ز

حٓظوڀٲ ڃٔڀڄش رن ڃوڀي ًٍّٴ٪ رن ػخرض حٕنٜخٍُ ٫ڀَ أٓٴپ حٍٕٝ ٷخٽ ٳَٔنخ ڃ٬و -
ٷخٽ ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ ًٍّٴ٪ ٿ٬پ حٿلْخس ٓظ٤ٌٽ رٺ ر٬يُ ٳؤهزَ 

َؿْ٪ ىحرش أً ر٨٬ڂ ٳبڅ ڃلڄيح ٛڀَ حٿنخّ أنو ڃن ٫ٸي ٿلْظو أً طٸڀي ًطَح أً حٓظنـَ ر
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رَُء ڃنو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ِّّي رن أرِ  - 
 كزْذ ٫ن أرِ حٿوَْ ٷخٽ9

٫َٝ ڃٔڀڄش رن ڃوڀي ًٻخڅ أڃَْح ٫ڀَ ڃَٜ ٫ڀَ ًٍّٴ٪ رن ػخرض أڅ ٌّٿْو حٿ٬ٌٍ٘ -
  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ ٛخكذ حٿڄټْ ٳِ حٿنخٍ.ٳٸخٽ انِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل
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 ؼاتظ ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس ٷخٽ كيػنخ كَِّ ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ٫خڃَ حٕٿيخنِ ٷخٽ ىهپ حٿڄٔـي كخرْ رن ٬ٓي حٿ٤خثِ ڃن حٿٔلَ -

ڀْو ًٓڀڂ ٳَأٍ حٿنخّ ّٜڀٌڅ ٳِ ڃٸيځ حٿڄٔـي ٳٸخٽ ڃَحإًڅ ًٷي أىٍٹ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫
ًٍد حٿټ٬زش ح٫ٍزٌىڂ ٳڄن أ٫ٍزيڂ ٳٸي أ٣خ٩ حهلل ًٌٍٓٿو ٷخٽ ٳؤطخىڂ حٿنخّ ٳؤهَؿٌىڂ 

 ٷخٽ ٳٸخٽ اڅ حٿڄٚثټش طٜڀِ ڃن حٿٔلَ ٳِ ڃٸيځ حٿڄٔـي.
 ػثذ اهلل تٓ ؼٛاٌح ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 

أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ أهزَنِ ّلَْ رن أٌّد ٷخٽ كيػنِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 
 ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن ٍر٬ْش رن ٿٸ٢ْ ٫ن ٫زي حهلل رن كٌحٿش9

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن نـخ ڃن ػٚع ٳٸي نـخ ػٚع ڃَحص ڃٌطِ -
 ًحٿيؿخٽ ًٷظپ هڀْٴش ڃ٤ٜزَ رخٿلٶ ڃ٤٬ْو.

آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ ٷخٽ كيػنخ حٿـََُّ ٫ن ٫زي حهلل  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 
 رن ٗٸْٶ ٫ن حرن كٌحٿش ٷخٽ9

أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ؿخٿْ ٳِ ٧پ ىًڃش ٫ًنيه ٻخطذ ٿو ّڄڀِ -
٫ڀْو ٳٸخٽ أٙ أٻظزٺ ّخ حرن كٌحٿش ٷڀض ٙ أىٍُ ڃخ هخٍ حهلل ٿِ ًٌٍٓٿو ٳؤ٫َٝ ٫نِ 

ظزٺ ّخ حرن كٌحٿش ٷڀض ٙ أىٍُ ٳْڄخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًٷخٽ آڄخ٫ْپ ڃَس ٳِ حًٕٿَ نټ
ٳؤ٫َٝ ٫نِ ٳؤٻذ ٫ڀَ ٻخطزو ّڄڀِ ٫ڀْو ػڂ ٷخٽ أنټظزٺ ّخ حرن كٌحٿش ٷڀض ٙ أىٍُ ڃخ 
هخٍ حهلل ٿِ ًٌٍٓٿو ٳؤ٫َٝ ٫نِ ٳؤٻذ ٫ڀَ ٻخطزو ّڄڀِ ٫ڀْو ٷخٽ ٳن٨َص ٳبًح ٳِ 

رن كٌحٿش ٷڀض ن٬ڂ ٳٸخٽ حٿټظخد ٫ڄَ ٳٸڀض اڅ ٫ڄَ ٙ ّټظذ اٙ ٳِ هَْ ػڂ ٷخٽ أنټظزٺ ّخ ح
ّخ حرن كٌحٿش ٻْٲ طٴ٬پ ٳِ ٳظنش طوَؽ ٳِ أ٣َحٱ حٍٕٝ ٻؤنيخ ْٛخِٛ رٸَ ٷڀض ٙ 
أىٍُ ڃخ هخٍ حهلل ٿِ ًٌٍٓٿو ٷخٽ ًٻْٲ طٴ٬پ ٳِ أهٍَ طوَؽ ر٬يىخ ٻخڅ حًٕٿَ ٳْيخ 
حنظٴخكش أٍنذ ٷڀض ٙ أىٍُ ڃخ هخٍ حهلل ٿِ ًٌٍٓٿو ٷخٽ حطز٬ٌح ىٌح ٷخٽ ًٍؿپ ڃٸٴَ كْنجٌ 

ٳخن٤ڀٸض ٳ٬ْٔض ًأهٌص رڄنټزْو ٳؤٷزڀض رٌؿيو اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  ٷخٽ
 ٳٸڀض ىٌح ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ًاًح ىٌ ٫ؼڄخڅ رن ٫ٴخڅ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٌْس رن َّٗق ًِّّي رن ٫زي ٍرو ٷخٙ كيػنخ رٸْش ٷخٽ  - 
 ٫ن أرِ ٷظْڀش ٫ن حرن كٌحٿش أنو ٷخٽ9 كيػنِ رلَْ رن ٬ٓي ٫ن هخٿي رن ڃ٬يحڅ

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َْْٜٓ حٕڃَ اٿَ أڅ طټٌڅ ؿنٌى ڃـنيس ؿني رخٿ٘خځ -
ًؿني رخٿْڄن ًؿني رخٿ٬َحٵ ٳٸخٽ حرن كٌحٿش هَ ٿِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أىٍٻض ًحٹ ٷخٽ ٫ڀْٺ 

أرْظڂ ٳ٬ڀْټڂ رْڄنټڂ  رخٿ٘خځ ٳبنو هَْس حهلل ڃن أٍٟو ّـظزِ اٿْو هَْطو ڃن ٫زخىه ٳبڅ
 ًحٓٸٌح ڃن ٯيٍٻڂ ٳبڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷي طٌٻپ ٿِ رخٿ٘خځ ًأىڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ أهزَنِ ّلَْ رن أٌّد ٷخٽ كيػنِ  - 
 ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن ٍر٬ْش رن ٿٸ٢ْ ٫ن ٫زي حهلل رن كٌحٿش9

ن ػٚع ٳٸي نـخ ػٚع ڃَحص ڃٌطِ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن نـخ ڃ-
 ًحٿيؿخٽ ًٷظپ هڀْٴش ڃ٤ٜزَ رخٿلٶ ڃ٤٬ْو.

 ػمثح تٓ ِاٌه سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس حٿٸِْٔ ٷخٽ كيػنخ  - 
ن ٍى٤و كڄْي رن ىٚٽ ٷخٽ كيػنِ رَْ٘ رن ٫خٛڂ حٿڀْؼِ ٫ن ٫ٸزش رن ڃخٿٺ ًٻخڅ ڃ

 ٷخٽ9
ر٬غ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّٓش ٳٔڀلض ٍؿٚ ْٓٴخ ٷخٽ ٳڀڄخ ٍؿ٪ ٷخٽ ڃخ -

ٍأّض ڃؼپ ڃخ ٙڃنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أ٫ـِطڂ اً ر٬ؼض ٍؿٚ ٳڀڂ ّڄ٠ِ 
 ٕڃَُ أڅ طـ٬ڀٌح ڃټخنو ڃن ّڄ٠ِ ٕڃَُ.

ڄخڅ ٫ن كڄْي رن ىٚٽ ٫ن رَ٘ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ٷخٽ كيػنخ ٓڀْ - 
 رن ٫خٛڂ ٷخٽ كيػنخ ٫ٸزش رن ڃخٿٺ حٿڀْؼِ ٷخٽ9

رْنڄخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ اً ٷخٽ حٿٸخثپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًحهلل ڃخ ٷخٽ حٿٌُ -
ٷخٽ اٙ ط٬ًٌح ڃن حٿٸظپ ٳٌٻَ ٷٜظو ٳؤٷزپ ٫ڀْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ط٬َٱ 

 اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ أرَ ٫ڀِ ڃن ٷظپ ڃئڃنخ ٷخٿيخ ػٚع ڃَحص. حٿڄٔخءس ٳِ ًؿيو ػڂ ٷخٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٫ن ٌّنْ رن ٫زْي  - 

 ٫ن كڄْي رن ىٚٽ ٷخٽ9
ؿڄ٪ رْنِ ًرْن رَ٘ رن ٫خٛڂ ٍؿپ ٳليػنِ ٫ن ٫ٸزش رن ڃخٿٺ أڅ َّٓش ٿٌَٓٽ حهلل -

ڃخء ٛزلخ ٳزَُ ٍؿپ ڃن أىپ حٿڄخء ٳلڄپ ٫ڀْو ٍؿپ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯٌ٘ح أىپ 
ڃن حٿڄٔڀڄْن ٳٸخٽ انِ ڃٔڀڂ ٳٸظڀو ٳڀڄخ ٷيڃٌح أهزًَح حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٌٿٺ ٳٸخځ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ه٤ْزخ ٳلڄي حهلل ًأػنَ ٫ڀْو ػڂ ٷخٽ أڃخ ر٬ي ٳڄخ رخٽ حٿڄٔڀڂ 

انڄخ ٷخٿيخ ڃظ٬ًٌح ٳَٜٱ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ّٸظپ حٿَؿپ ًىٌ ّٸٌٽ انِ ڃٔڀڂ ٳٸخٽ حٿَؿپ 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًؿيو ًڃي ّيه حٿْڄنَ ٳٸخٽ أرَ حهلل ٫ڀِ ڃن ٷظپ ڃٔڀڄخ ػٚع ڃَحص.

 خشؽح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن رلَ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن كڄَْ حٿلڄِٜ ٷخٽ  - 

 ٻؼَْ حٿڄلخٍرِ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض هَٗش ّٸٌٽ9كيػنخ ػخرض رن ٫ـٚڅ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ 
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٓظټٌڅ ڃن ر٬يُ ٳظنش حٿنخثڂ ٳْيخ هَْ ڃن -

حٿْٸ٨خڅ ًحٿٸخ٫ي ٳْيخ هَْ ڃن حٿٸخثڂ ًحٿٸخثڂ ٳْيخ هَْ ڃن حٿٔخ٫ِ ٳڄن أطض ٫ڀْو ٳڀْڄٖ 
 خ حنـڀض.رْٔٴو اٿَ ٛٴخس ٳڀ٠َْرو ريخ كظَ ّنټَٔ ػڂ ٿ٠ْـ٪ ٿيخ كظَ طنـڀِ ٫ڄ

 سظً ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄْي رن ٫زي حٿَكڄن حٿَإحِٓ كيػنخ ُىَْ ٫ن ىحًى  - 

 رن ٫زي حهلل حًٕىُ ٫ن كڄْي حٿلڄَُْ ٷخٽ9
ٿٸْض ٍؿٚ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛلزو ڃؼپ ڃخ ٛلزو أرٌ ىََّس ٳڄخ -

ع ٻڀڄخص ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّٰظٔپ حٿَؿپ ڃن ٳ٠پ ُحىنِ ٫ڀَ ػٚ
 حڃَأطو ًٙ طٰظٔپ رٴ٠ڀو ًٙ ّزٌٽ ڃن ڃٰظٔڀو ًٙ ّڄظ٢٘ ٳِ ٻپ ٌّځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ىحًى رن ٫زي  - 
 حهلل حًٕىُ ٫ن كڄْي رن ٫زي حٿَكڄن حٿلڄَُْ ٷخٽ9

ٸْض ٍؿٚ ٷي ٛلذ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍر٪ ٓنْن ٻڄخ ٛلزو أرٌ ىََّس أٍر٪ ٿ-
ٓنْن ٷخٽ نيخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّڄظ٢٘ أكينخ ٻپ ٌّځ ًأڅ ّزٌٽ ٳِ 
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ڃٰظٔڀو ًأڅ طٰظٔپ حٿڄَأس رٴ٠پ حٿَؿپ ًأڅ ّٰظٔپ حٿَؿپ رٴ٠پ حٿڄَأس ًٿْٰظَٳٌح 
 ؿڄ٬ْخ.
 صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ. سظً ِٓ أصؽاب إٌثٟؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي ىٌ حرن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن آلٶ ىٌ حرن  - 
 ٌّٓي ٫ن أرِ كزْزش ٫ن ًٿٺ حٿَؿپ ٷخٽ9

أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿِ كخؿش ٳَأٍ ٫ڀِ هڀٌٷخ ٳٸخٽ اًىذ ٳخٯٔڀو ٳٰٔڀظو -
رجَ ٳؤهٌص ڃ٘ٸش ٳـ٬ڀض أطظز٬و ػڂ  ػڂ ٫يص اٿْو ٳٸخٽ حًىذ ٳخٯٔڀو ٳٌىزض ٳٌٷ٬ض ٳِ

 ٫يص اٿْو ٳٸخٽ كخؿظٺ.
 ػّشٚ تٓ ػثغح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٯنيٍ ٷخٽ كيػنخ ٫ټَڃش رن ٫ڄخٍ ٷخٽ كيػنِ ٗيحى رن  - 
٫زي حهلل ًٻخڅ ٷي أىٍٹ نٴَح ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن أرِ أڃخڃش ٫ن 

 ٫زٔش ٷخٽ9 ٫ڄًَ رن
ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٫ڀڄنِ ڃڄخ ٫ڀڄٺ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷخٽ اًح ٛڀْض حٿٜزق ٳخٷَٜ ٫ن -

حٿٜٚس كظَ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ٳبًح ٣ڀ٬ض ٳٚ طٜپ كظَ طَطٴ٪ ٳبنيخ ط٤ڀ٪ كْن ط٤ڀ٪ رْن 
ٷَنِ ٤ْٗخڅ ًكْنجٌ ّٔـي ٿيخ حٿټٴخٍ ٳبًح حٍطٴ٬ض ٷْي ٍڃق أً ٍڃلْن ٳٜپ ٳبڅ حٿٜٚس 

ِ ّٔظٸپ حٿَڃق رخٿ٨پ ػڂ حٷَٜ ٫ن حٿٜٚس ٳبنيخ كْنجٌ طٔـَ ڃ٘يٌى ڃل٠ٌٍس كظَ ٬ّن
ؿينڂ ٳبًح ٳخء حٿٴِء ٳٜپ ٳبڅ حٿٜٚس ڃ٘يٌىس ڃل٠ٌٍس كظَ طٜڀِ حٿ٬َٜ ٳبًح ٛڀْض 
حٿ٬َٜ ٳؤٷَٜ ٫ن حٿٜٚس كظَ طَٰد حٿ٘ڄْ ٳبنيخ طَٰد رْن ٷَنِ ٤ْٗخڅ ٳلْنجٌ 

 ّٔـي ٿيخ حٿټٴخٍ.
ن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ حٿٴْٞ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي ر - 

 ٓڀْڂ رن ٫خڃَ ٷخٽ9
ٻخڅ ڃ٬خًّش َّْٔ رؤٍٝ حٿًَځ ًٻخڅ رْنيڂ ًرْنو أڃي ٳؤٍحى أڅ ّينٌ ڃنيڂ ٳبًح حنٸ٠َ -

حٕڃي ٯِحىڂ ٳبًح ْٗن ٫ڀَ ىحرش ّٸٌٽ حهلل أٻزَ حهلل أٻزَ ًٳخء ٙ ٯيٍ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
ٌځ ٫يي ٳٚ ّلڀن ٫ٸيس ًٙ ّ٘يىخ كظَ ّنٸ٠ِ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن ٻخڅ رْنو ًرْن ٷ

 أڃيىخ أً ّنزٌ اٿْيڂ ٫ڀَ ٌٓحء ٳزڀٮ ًٿٺ ڃ٬خًّش ٳَؿ٪ ًاًح حٿْ٘ن ٫ڄًَ رن ٫زٔش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ ٷخٽ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن ّلَْ رن  - 

يڄخ ٓڄ٬خ أرخ أڃخڃش أرِ ٫ڄًَ حٿْ٘زخنِ ٫ن أرِ ٓٚځ حٿيڃ٘ٸِ ٫ًڄًَ رن ٫زي حهلل أن
 ٫ڄًَ رن ٫زٔش حٿٔڀڄِ ٷخٽ9كيّغ حٿزخىڀِ ّليع ٫ن 

ٷخٽ ٳٔؤٿض ٫نو ٳٌؿيطو ڃٔظوٴْخ ر٘ؤنو ليّغ ٍٯزض ٫ن آٿيش ٷٌڃِ ٳِ حٿـخىڀْش ٳٌٻَ حٿ-
ٳظڀ٤ٴض ٿو كظَ ىهڀض ٫ڀْو ٳٔڀڄض ٫ڀْو ٳٸڀض ٿو ڃخ أنض ٳٸخٽ نزِ ٳٸڀض ًڃخ حٿنزِ ٳٸخٽ 

٫ِ ًؿپ ٷڀض رڄخًح أٍٓڀٺ ٳٸخٽ رؤڅ طٌٛپ حٍٕكخځ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸڀض ًڃن أٍٓڀٺ ٷخٽ حهلل 
ًطلٸن حٿيڃخء ًطئڃن حٿٔزپ ًطټَٔ حًٕػخڅ ٬ًّزي حهلل ًكيه ٙ َّ٘ٹ رو ِٗء ٷڀض ن٬ڂ ڃخ 
أٍٓڀٺ رو ًأٗييٹ انِ ٷي أڃنض رٺ ًٛيٷظٺ أٳؤڃټغ ڃ٬ٺ أځ ڃخ طٍَ ٳٸخٽ ٷي طٍَ 

ڃوَؿِ ٳخثظنِ ٻَحىش حٿنخّ ٿڄخ ؿجض رو ٳخڃټغ ٳِ أىڀٺ ٳبًح ٓڄ٬ظڂ رِ ٷي هَؿض 
 ٳٌٻَ حٿليّغ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ظخد رن ُّخى ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ حٿَُٔ رن  - 
 ّلَْ ٫ن ٻؼَْ رن ُّخى ٷخٽ9

 ٷخٽ حرن ٫زٔش ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٠ڄٞ ًحٓظن٘ٶ ٳِ ٍڃ٠خڅ.-
رن ٓڀڄش كيػنخ ٬ّڀَ رن ٤٫خء  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٷخٽ كيػنخ كڄخى - 

٫ن ِّّي رن ٣ڀٶ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿزْڀڄخنِ ٫ن ٫ڄًَ رن ٫زٔش ٷخٽ أطْض ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃن أٓڀڂ ٬ّنِ ڃ٬ٺ ٳٸخٽ كَ ٫ًزي ٬ّنِ أرخ رټَ 

ن ًرٚٙ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٫ڀڄنِ ڃڄخ ط٬ڀڂ ًأؿيپ ىپ ڃن حٿٔخ٫خص ٓخ٫ش أٳ٠پ ڃ
حٕهٍَ ٷخٽ ؿٌٱ حٿڀْپ حٓهَ أٳ٠پ ٳبنيخ ڃ٘يٌىس ڃظٸزڀش كظَ طٜڀِ حٿٴـَ ػڂ حنيو 
كظَ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ڃخ ىحڃض ٻخٿلـٴش كظَ طنظَ٘ ٳبنيخ ط٤ڀ٪ رْن ٷَنِ ٤ْٗخڅ ًّٔـي ٿيخ 
حٿټٴخٍ ػڂ طٜڀِ ٳبنيخ ڃ٘يٌىس ڃظٸزڀش كظَ ّٔظٌُ حٿ٬ڄٌى ٫ڀَ ٧ڀو ػڂ أنيو ٳبنيخ ٓخ٫ش 

ٿض ٳٜپ ٳبنيخ ڃ٘يٌىس ڃظٸزڀش كظَ طٜڀِ حٿ٬َٜ ػڂ أنيو كظَ طٔـَ ٳْيخ حٿـلْڂ ٳبڅ ُح
طَٰد حٿ٘ڄْ ٳبنيخ طَٰد رْن ٷَنِ ٤ْٗخڅ ًّٔـي ٿيخ حٿټٴخٍ ًٻخڅ ٫ڄًَ رن ٫زٔش 

 ّٸٌٽ أنخ ٍر٪ حٗٓٚځ ًٻخڅ ٫زي حٿَكڄن ّٜڀِ ر٬ي حٿ٬َٜ ٍٻ٬ظْن.
َُ كيػنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ِّّي أرٌ ٫زي حٿَكڄن حٿڄٸ - 

٫ټَڃش ٬ّنِ حرن ٫ڄخٍ كيػنخ ٗيحى رن ٫زي حهلل حٿيڃ٘ٸِ ًٻخڅ ٷي أىٍٹ نٴَح ڃن أٛلخد 
 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ٷخٽ أرٌ أڃخڃش ّخ ٫ڄًَ رن ٫زٔش ٛخكذ حٿ٬ٸپ ٫ٸپ حٿٜيٷش ٍؿپ ڃن رنِ ٓڀْڂ رؤُ -
ٿش ًٙ أٍٍ ِٗء طي٫ِ أنٺ ٍر٪ حٗٓٚځ ٷخٽ انِ ٻنض ٳِ حٿـخىڀْش أٍٍ حٿنخّ ٫ڀَ ٟٚ

حًٕػخڅ ْٗجخ ػڂ ٓڄ٬ض ٫ن ٍؿپ ّوزَ أهزخٍ ڃټش ًّليع أكخىّغ ٳَٻزض ٍحكڀظِ كظَ 
ٷيڃض ڃټش ٳبًح أنخ رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃٔظوٲ ًاًح ٷٌڃو ٫ڀْو ؿَحء 
ٳظڀ٤ٴض ٿو ٳيهڀض ٫ڀْو ٳٸڀض ڃخ أنض ٷخٽ أنخ نزِ حهلل ٳٸڀض ًڃخ نزِ حهلل ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل 

خٽ ن٬ڂ ٷڀض رؤُ ِٗء أٍٓڀٺ ٷخٽ رؤڅ ٌّكي حهلل ًٙ َّ٘ٹ رو ِٗء ٷڀض آهلل أٍٓڀٺ ٷ
ًٻَٔ حًٕػخڅ ًٛڀش حٿَكڂ ٳٸڀض ٿو ڃن ڃ٬ٺ ٫ڀَ ىٌح ٷخٽ كَ ٫ًزي أً ٫زي ًكَ ًاًح 
ڃ٬و أرٌ رټَ رن أرِ ٷلخٳش ًرٚٽ ڃٌٿَ أرِ رټَ ٷڀض انِ ڃظز٬ٺ ٷخٽ انٺ ٙ طٔظ٤ْ٪ ًٿٺ 

ي ٧يَص ٳخٿلٶ رِ ٷخٽ ٳَؿ٬ض اٿَ ٌّڃٺ ىٌح ًٿټن حٍؿ٪ اٿَ أىڀٺ ٳبًح ٓڄ٬ض رِ ٷ
أىڀِ ًٷي أٓڀڄض ٳوَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃيخؿَح اٿَ حٿڄيّنش ٳـ٬ڀض 
أطوزَ حٕهزخٍ كظَ ؿخء ٍٻزش ڃن ّؼَد ٳٸڀض ڃخ ىٌح حٿڄټِ حٿٌُ أطخٻڂ ٷخٿٌح أٍحى ٷٌڃو 

ٔش ٷظڀو ٳڀڂ ّٔظ٬ْ٤ٌح ًٿٺ ًكْپ رْنيڂ ًرْنو ًطَٻنخ حٿنخّ َٓح٫خ ٷخٽ ٫ڄًَ رن ٫ز
ٳَٻزض ٍحكڀظِ كظَ ٷيڃض ٫ڀْو حٿڄيّنش ٳيهڀض ٫ڀْو ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أط٬َٳنِ ٷخٽ ن٬ڂ 
أٿٔض أنض حٿٌُ أطْظنِ رڄټش ٷخٽ ٷڀض رڀَ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٫ڀڄنِ ڃڄخ ٫ڀڄٺ حهلل ًأؿيپ 
ٷخٽ اًح ٛڀْض حٿٜزق ٳؤٷَٜ ٫ن حٿٜٚس كظَ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ٳبًح ٣ڀ٬ض ٳٚ طٜپ كظَ 

ن ط٤ڀ٪ رْن ٷَنِ ٤ْٗخڅ ًكْنجٌ ّٔـي ٿيخ حٿټٴخٍ ٳبًح حٍطٴ٬ض ٷْي طَطٴ٪ ٳبنيخ ط٤ڀ٪ كْ
ٍڃق أً ٍڃلْن ٳٜپ ٳبڅ حٿٜٚس ڃ٘يٌىس ڃل٠ٌٍس كظَ ّٔظٸپ حٿَڃق رخٿ٨پ ػڂ حٷَٜ 
٫ن حٿٜٚس ٳبنيخ كْنجٌ طٔـَ ؿينڂ ٳبًح ٳخء حٿٴِء ٳٜپ ٳبڅ حٿٜٚس ڃ٘يٌىس ڃل٠ٌٍس 

كظَ طَٰد حٿ٘ڄْ ٳبنيخ كظَ طٜڀِ حٿ٬َٜ ٳبًح ٛڀْض حٿ٬َٜ ٳؤٷَٜ ٫ن حٿٜٚس 
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طَٰد كْض طَٰد رْن ٷَنِ ٤ْٗخڅ ًكْنجٌ ّٔـي ٿيخ حٿټٴخٍ ٷڀض ّخ نزِ حهلل أهزَنِ ٫ن 
حٿٌٌٟء ٷخٽ ڃخ ڃنټڂ ڃن أكي ّٸَد ًٌٟءه ػڂ ّظڄ٠ڄٞ ًّٔظنٔٶ ًّنظؼَ اٙ هَؿض 
ه٤خّخه ڃن ٳڄو ًهْخْٗڄو ڃ٪ حٿڄخء كْن ّنظؼَ ػڂ ّٰٔپ ًؿيو ٻڄخ أڃَه حهلل ط٬خٿَ اٙ 

خّخ ًؿيو ڃن أ٣َحٱ ٿلْظو ڃن حٿڄخء ػڂ ّٰٔپ ّيّو اٿَ حٿڄَٳٸْن اٙ هَؿض هَؿض ه٤
ه٤خّخ ّيّو ڃن أ٣َحٱ أنخڃڀو ػڂ ّڄٔق ٍأٓو اٙ هَؿض ه٤خّخ ٍأٓو ڃن أ٣َحٱ ٬َٗه 
ڃ٪ حٿڄخء ػڂ ّٰٔپ ٷيڃْو اٿَ حٿټ٬زْن ٻڄخ أڃَه حهلل ٫ِ ًؿپ اٙ هَؿض ه٤خّخ ٷيڃْو ڃن 

ي حهلل ٫ِ ًؿپ ًّؼنِ ٫ڀْو رخٿٌُ ىٌ ٿو أىپ ػڂ أ٣َحٱ أٛخر٬و ڃ٪ حٿڄخء ػڂ ّٸٌځ ٳْلڄ
َّٻ٪ ٍٻ٬ظْن اٙ هَؽ ڃن ًنزو ٻيْجظو ٌّځ ًٿيطو أڃو ٷخٽ أرٌ أڃخڃش ّخ ٫ڄًَ رن ٫زٔش 
حن٨َ ڃخ طٸٌٽ أٓڄ٬ض ىٌح ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٤٬ِّ ىٌح حٿَؿپ ٻڀو ٳِ 

ٍٵ ٨٫ڄِ ًحٷظَد أؿڀِ ڃٸخڃو ٷخٽ ٳٸخٽ ٫ڄًَ رن ٫زٔش ّخ أرخ أڃخڃش ٿٸي ٻزَص ٓنِ ً
ًڃخ رِ ڃن كخؿش أڅ أٻٌد ٫ڀَ حهلل ٫ِ ًؿپ ٫ًڀَ ٌٍٓٿو ٿٌ ٿڂ أٓڄ٬و ڃن ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٙ ڃَس أً ڃَطْن أً ػٚػخ ٿٸي ٓڄ٬ظو ٓز٪ ڃَحص أً أٻؼَ ڃن ًٿٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ رن نخٳ٪ كيػنخ ؿََّ ٫ن ٓڀْڂ ٬ّنِ حرن ٫خڃَ  - 

ٿْْ ٳْو طَىّي ًٙ نْٔخڅ ٷخٽ كيّغ أڅ َٗكزْپ رن حٿٔڄ٢ ٷخٽ ٿ٬ڄًَ رن ٫زٔش كيػنخ 
 ٫ڄ9ًَ

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن أ٫ظٶ ٍٷزش ڃٔڀڄش ٻخنض ٳټخٻو ڃن حٿنخٍ -
٠٫ٌح ر٠٬ٌ ًڃن ٗخد ْٗزش ٳِ ٓزْپ حهلل ٻخنض ٿو نٌٍح ٌّځ حٿٸْخڃش ًڃن ٍڃَ رٔيڂ 

 څ ٻڄن أ٫ظٶ ٍٷزش ڃن ًٿي آڄخ٫ْپ.ٳزڀٮ ٳؤٛخد أً أه٤ؤ ٻخ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ أرٌ رټَ ٬ّنِ حرن ٫ْخٕ ٫ن  - 

٫خٛڂ ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن أرِ أڃخڃش ٷخٽ أطْنخه ٳبًح ىٌ ؿخٿْ ّظٰڀَ ٳِ ؿٌٱ 
 حٿڄٔـي ٷخٽ9

ڃن ٓڄ٬و ًرَٜه  ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح طٌٟؤ حٿڄٔڀڂ ًىذ حٗػڂ-
ًّيّو ًٍؿڀْو ٷخٽ ٳـخء أرٌ ٧زْش ًىٌ ّليػنخ ٳٸخٽ ڃخ كيػټڂ ٳٌٻَنخ ٿو حٿٌُ كيػنخ ٷخٽ 
ٳٸخٽ أؿپ ٓڄ٬ض ٫ڄًَ رن ٫زٔش ًٻَه ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًُحى ٳْو ٷخٽ 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ڃن ٍؿپ ّزْض ٫ڀَ ٣يَ ػڂ ّظ٬خٍ ڃن حٿڀْپ ٳٌْٻَ 

 ؤٽ حهلل ٫ِ ًؿپ هَْح ڃن هَْ حٿينْخ ًحٓهَس اٙ آطخه حهلل ٫ِ ًؿپ اّخه.ًّٔ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ رن أرِ ٫زي حهلل ٫ن ٷظخىس ٫ن  - 

 ٓخٿڂ رن أرِ حٿـ٬ي ٫ن ڃ٬يحڅ رن أرِ ٣ڀلش ٫ن أرِ نـْق حٿٔڀڄِ ٷخٽ9
حٿ٤خثٲ ٳٔڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل كخَٛنخ ڃ٪ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كٜن -

٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن رڀٮ رٔيڂ ٳڀو ىٍؿش ٳِ حٿـنش ٷخٽ ٳزڀٰض ٌّڃجٌ ٓظش ٫َ٘ ٓيڄخ 
ٳٔڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن ٍڃَ رٔيڂ ٳِ ٓزْپ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳيٌ 
 ٫يٽ ڃلٍَ ًڃن ٗخد ْٗزش ٳِ ٓزْپ حهلل ٻخنض ٿو نٌٍح ٌّځ حٿٸْخڃش ًأّڄخ ٍؿپ ڃٔڀڂ
أ٫ظٶ ٍؿٚ ڃٔڀڄخ ٳبڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ؿخ٫پ ًٳخء ٻپ ٨٫ڂ ڃن ٨٫خڃو ٨٫ڄخ ڃن ٨٫خځ 
ڃلٍَه ڃن حٿنخٍ ًأّڄخ حڃَأس ڃٔڀڄش أ٫ظٸض حڃَأس ڃٔڀڄش ٳبڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ؿخ٫پ ًٳخء ٻپ 

 ٨٫ڂ ڃن ٨٫خڃيخ ٨٫ڄخ ڃن ٨٫خځ ڃلٍَىخ ڃن حٿنخٍ.
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ن ريَحځ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٗيَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿلڄْي ر - 
 رن كٌٗذ ٷخٽ كيػنِ أرٌ ٧زْش ٷخٽ9

ٷخٽ ٫ڄًَ رن ٫زٔش ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ أّڄخ ٍؿپ ڃٔڀڂ ٍڃَ -
رٔيڂ ٳِ ٓزْپ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳزڀٮ ڃو٤جخ أً ڃْٜزخ ٳڀو ڃن حٕؿَ ٻَٷزش أ٫ظٸيخ ڃن ًٿي 

 آڄخ٫ْپ.
رټَ كيػنخ ٫زي حٿلڄْي ٬ّنِ حرن ؿ٬ٴَ ٷخٽ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن - 

كيػنِ حٌٕٓى رن حٿ٬ٚء ٫ن كٌٍ ڃٌٿَ ٓڀْڄخڅ رن ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن ٍؿپ أٍٓپ اٿْو ٫ڄَ 
حٿٌُ كيػظنِ ٫ن حٿٜنخرلِ ٷخٽ ليّغ رن ٫زي حٿ٬ِِّ ًىٌ أڃَْ حٿڄئڃنْن ٷخٽ ٻْٲ حٿ

ٛڀَ حهلل  ٫ن ٌٍٓٽ حهللكيّغ أهزَنِ حٿٜنخرلِ أنو ٿٸِ ٫ڄًَ رن ٫زٔش ٳٸخٽ ىپ ڃن 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ُّخىس ٳْو ًٙ نٸٜخڅ ٷخٽ ن٬ڂ9

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن أ٫ظٶ ٍٷزش أ٫ظٶ حهلل رټپ ٠٫ٌ ڃنيخ -
٠٫ٌح ڃنو ڃن حٿنخٍ ًڃن ٍڃَ رٔيڂ ٳِ ٓزْپ حهلل رڀٮ أً ٷَٜ ٻخڅ ٫يٽ ٍٷزش ًڃن 

 ٗخد ْٗزش ٳِ ٓزْپ حهلل ٻخڅ ٿو نٌٍح ٌّځ حٿٸْخڃش.
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ًحرن ؿ٬ٴَ حٿڄ٬نَ ٷخٙ كيػنخ كيػنخ  - 

 ٬ٗزش ٫ن أرِ حٿٴْٞ ٷخٽ ٫زي حٿَكڄن ٳِ كيّؼو ٓڄ٬ض ٓڀْڂ رن ٫خڃَ ّٸٌٽ9
ٻخڅ رْن ڃ٬خًّش ًرْن حٿًَځ ٫يي ًٻخڅ َّْٔ نلٌ رٚىىڂ كظَ ّنٸ٠ِ حٿ٬يي ٳًِْٰىڂ -

ٯيٍ ٳبًح ىٌ ٫ڄًَ رن ٫زٔش ٳٔؤٿظو  ٳـ٬پ ٍؿپ ٫ڀَ ىحرش ّٸٌٽ ًٳخء ٙ ٯيٍ ًٳخء ٙ
٫ن ًٿٺ ٳٸخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن ٻخڅ رْنو ًرْن ٷٌځ ٫يي 
ٳٚ ّلپ ٫ٸيس ًٙ ّ٘يىخ كظَ ّڄ٠ِ أڃيىخ أً ّنزٌ اٿْيڂ ٫ڀَ ٌٓحء ٳَؿ٪ ڃ٬خًّش ٍِٟ 

 حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
٬زش ٫ن ٬ّڀَ رن ٤٫خء ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٗ - 

 ِّّي رن ٣ڀٶ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿزْڀڄخنِ ٫ن ٫ڄًَ رن ٫زٔش ٷخٽ9
أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃن أٓڀڂ ٷخٽ كَ ٫ًزي ٷخٽ ٳٸڀض -

ًىپ ڃن ٓخ٫ش أٷَد اٿَ حهلل ط٬خٿَ ڃن أهٍَ ٷخٽ ؿٌٱ حٿڀْپ حٓهَ ٛپ ڃخ ريح ٿٺ 
نيو كظَ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ًڃخ ىحڃض ٻؤنيخ كـٴش كظَ طنظَ٘ ػڂ ٛپ كظَ طٜڀِ حٿٜزق ػڂ أ

ڃخ ريح ٿٺ كظَ ّٸٌځ حٿ٬ڄٌى ٫ڀَ ٧ڀو ػڂ أنيو كظَ نًِٽ حٿ٘ڄْ ٳبڅ ؿينڂ طٔـَ ٿنٜٲ 
حٿنيخٍ ػڂ ٛپ ڃخ ريح ٿٺ كظَ طٜڀِ حٿ٬َٜ ػڂ أنيو كظَ طَٰد حٿ٘ڄْ ٳبنيخ طَٰد رْن 

ؤ ٳٰٔپ ّيّو هَص ه٤خّخه ڃن ٷَنِ ٤ْٗخڅ ًط٤ڀ٪ رْن ٷَنِ ٤ْٗخڅ ٳبڅ حٿ٬زي اًح طٌٟ
رْن ّيّو ٳبًح ٯٔپ ًؿيو هَص ه٤خّخه ڃن ًؿيو ٳبًح ٯٔپ ًٍح٫ْو ًڃٔق رَأٓو هَص 
ه٤خّخه ڃن ًٍح٫ْو ًٍأٓو ًاًح ٯٔپ ٍؿڀْو هَص ه٤خّخه ڃن ٍؿڀْو ٳبًح ٷخځ اٿَ حٿٜٚس 
ًٻخڅ ىٌ ًٷڀزو ًًؿيو أً ٻڀو نلٌ حٿٌؿو اٿَ حهلل ٫ِ ًؿپ حنَٜٱ ٻڄخ ًٿيطو أڃو ٷخٽ 

ْپ ٿو آنض ٓڄ٬ض ىٌح ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿٌ ٿڂ أٓڄ٬و ڃَس أً ٳٸ
 ڃَطْن أً ٫َ٘ح أً ٫َّ٘ن ڃخ كيػض رو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش  - 
 ٫ن ٫ڄًَ رن ٫زٔش ٷخٽ9
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ٷڀزٺ هلل ٫ِ ًؿپ ًأڅ ّٔڀڂ حٿڄٔڀڄٌڅ ٷخٽ ٍؿپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ حٗٓٚځ ٷخٽ أڅ ّٔڀڂ -
ڃن ٿٔخنٺ ًّيٹ ٷخٽ ٳؤُ حٗٓٚځ أٳ٠پ ٷخٽ حّٗڄخڅ ٷخٽ ًڃخ حّٗڄخڅ ٷخٽ طئڃن رخهلل 
ًڃٚثټظو ًٻظزو ًٍٓڀو ًحٿز٬غ ر٬ي حٿڄٌص ٷخٽ ٳؤُ حّٗڄخڅ أٳ٠پ ٷخٽ حٿيـَس ٷخٽ ٳڄخ 

ى ٷخٽ أڅ طٸخطپ حٿيـَس ٷخٽ طيـَ حٿٌٔء ٷخٽ ٳؤُ حٿيـَس أٳ٠پ ٷخٽ حٿـيخى ٷخٽ ًڃخ حٿـيخ
حٿټٴخٍ اًح ٿٸْظيڂ ٷخٽ ٳؤُ حٿـيخى أٳ٠پ ٷخٽ ڃن ٫ٸَ ؿٌحىه ًأىَّٶ ىڃو ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ٫ڄٚڅ ىڄخ أٳ٠پ ح٫ٕڄخٽ اٙ ڃن ٫ڄپ رڄؼڀيڄخ كـش ڃزًٍَس أً 

 ٫ڄَس.
ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٬ّڀَ ر - 

 ٤٫خء ٫ن ِّّي رن ٣ڀٶ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿزْڀڄخنِ ٫ن ٫ڄًَ رن ٫زٔش حٿٔڀڄِ ٷخٽ9
ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃن ڃ٬ٺ ٫ڀَ ىٌح حٕڃَ ٷخٽ كَ ٫ًزي ًڃ٬و أرٌ رټَ ًرٚٽ ػڂ ٷخٽ ٿو -

حٍؿ٪ اٿَ ٷٌڃٺ كظَ ّڄټن حهلل ٫ِ ًؿپ ٿٌَٓٿو ٷخٽ ًٻخڅ ٫ڄًَ رن ٫زٔش ّٸٌٽ ٿٸي 
 ٍأّظنِ ًانِ ٿَر٪ حٗٓٚځ.

 ص٠ذ تٓ خاٌذ اٌعٕٟٙ ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س تم١ح 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٫ًؼڄخڅ ٫ن ٫ڄَ ٷخٙ كيػنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن  - 

 ٛخٿق ٷخٽ ٫ؼڄخڅ ڃٌٿَ حٿظٌأڃش ٫ن ُّي رن هخٿي حٿـينِ ٷخٽ9
ٌ ٍڃَ أكينخ ٻنخ نٜڀِ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄَٰد ًننَٜٱ اٿَ حٿٌٔٵ ًٿ-

 رخٿنزپ ٷخٽ ٫ؼڄخڅ ٍڃَ رنزپ ٕرَٜ ڃٌحٷ٬يخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٷخٽ كيػنخ ٬ّڀَ ٷخٽ كيػنخ ِّّي ٷخٽ كيػنخ ٫زي  - 

 حٿڄڀٺ ٫ن ٤٫خء ٫ن ُّي رن هخٿي حٿـينِ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
 ٙ طظوًٌح رٌْطټڂ ٷزٌٍح ٛڀٌح ٳْيخ.-
حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٫ن ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ڃلڄي رن ّلَْ  كيػنخ ٫زي - 

ًِّّي ٷخٽ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ڃلڄي رن ّلَْ ٫ن حرن أرِ ٫ڄَس ٫ن أرِ ٫ڄَس أنو 
ٓڄ٪ ُّي رن هخٿي حٿـينِ ٷخٽ ِّّي أڅ أرخ ٫ڄَس ڃٌٿَ ُّي رن هخٿي حٿـينِ أنو ٓڄ٪ ُّي 

 رن هخٿي حٿـينِ ّليع9
ٔڀڄْن طٌٳِ روْزَ ًأنو ًٻَ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أڅ ٍؿٚ ڃن حٿڄ-

ٛڀٌح ٫ڀَ ٛخكزټڂ ٷخٽ ٳظَْٰص ًؿٌه حٿٸٌځ ٿٌٿٺ ٳڀڄخ ٍأٍ حٿٌُ ريڂ ٷخٽ اڅ ٛخكزټڂ 
 ٯپ ٳِ ٓزْپ حهلل ٳٴظ٘نخ ڃظخ٫و ٳٌؿينخ ٳْو هَُح ڃن هَُ حٿْيٌى ڃخ ّٔخًُ ىٍىڄْن.

حرنخ ٫زْي ٷخٙ كيػنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڀَ ًڃلڄي - 
 ڃلڄي رن ارَحىْڂ ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ُّي رن هخٿي حٿـينِ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٌٙ أڅ أٗٶ ًٷخٽ ڃلڄي ٿٌٙ أڅ ّ٘ٶ ٫ڀَ أڃظِ -
 ٕهَص ٛٚس حٿ٬٘خء اٿَ ػڀغ حٿڀْپ ًٕڃَطيڂ رخٿٌٔحٹ ٫ني ٻپ ٛٚس.

زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ ٬ّڀَ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن ٤٫خء ٫ن ُّي رن هخٿي كيػنخ ٫ - 
 حٿـينِ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
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ڃن ٳ٤َ ٛخثڄخ ٻظذ ٿو ڃؼپ أؿَه اٙ أنو ٙ ّنٸٚ ڃن أؿَ حٿٜخثڂ ِٗء ًڃن ؿيِ -
ٰخُُ ٯخُّخ ٳِ ٓزْپ حهلل أً هڀٴو ٳِ أىڀو ٻظذ ٿو ڃؼپ أؿَه اٙ أنو ٙ ّنٸٚ ڃن أؿَ حٿ

 ِٗء ًِّّي ٷخٽ أنزؤنخ اٙ أنو ٷخٽ ڃن ٯَْ أڅ ٙ ّنظٸٚ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٛخٿق رن ٻْٔخڅ ٫ن  - 

 ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش ٫ن ُّي رن هخٿي حٿـينِ ٷخٽ9
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ٿ٬ن ٍؿپ ىّټخ ٛخف ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل-

 طڀ٬نو ٳبنو ّي٫ٌ اٿَ حٿٜٚس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٛخٿق رن ٻْٔخڅ ٫ن  - 

 ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل ٫ن ُّي رن هخٿي ٷخٽ9
 ٛڀَ رنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٜزق رخٿليّزْش ٳِ أػَ ٓڄخء ٳٌٻَ حٿليّغ.-
 يػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ًحرن رټَ ٷخٙ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل ك - 
ٓڄ٬ض أرخ ٬ْٓي ح٫ٕڄَ ّوزَ ٫ن ٍؿپ ّٸخٽ ٿو حٿٔخثذ ڃٌٿَ حٿٴخٍْْٓن ًٷخٽ حرن رټَ -

ڃٌٿَ ٿٴخٍّ ًٷخٽ كـخؽ ڃٌٿَ حٿٴخٍِٓ ٫ن ُّي رن هخٿي أنو ٍآه ٫ڄَ رن حٿو٤خد ًىٌ 
رخٿيٍس ًىٌ ّٜڀِ ٻڄخ ىٌ ٳڀڄخ هڀْٴش ٍٻ٪ ر٬ي حٿ٬َٜ ٍٻ٬ظْن ٳڄَ٘ اٿْو ٳ٠َرو 

حنَٜٱ ٷخٽ ُّي ّخ أڃَْ حٿڄئڃنْن ٳٌحهلل ٙ أى٫يڄخ أريح ر٬ي أڅ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀْيڄخ ٷخٽ ٳـڀْ اٿْو ٫ڄَ ًٷخٽ ّخ ُّي رن هخٿي ٿٌٙ أنِ أهَ٘ أڅ ّظوٌىخ 

 حٿنخّ ٓڀڄخ اٿَ حٿٜٚس كظَ حٿڀْپ ٿڂ أَٟد ٳْيڄخ.
كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن  كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ٫ٸْپ رن أرِ ٣خٿذ ٫ن هخٿي رن ُّي حٿـينِ ٫ن أرْو ُّي رن هخٿي9
أنو ٓؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً أڅ ٍؿٚ ٓؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن -

خ طٸٌٽ ٳِ ٟخٿش ٍح٫ِ حٗرپ ٟخٿش ٍح٫ِ حٿٰنڂ ٷخٽ ىِ ٿٺ أً ٿڀٌثذ ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃ
ٷخٽ ًڃخٿٺ ًٿيخ ڃ٬يخ ٓٸخإىخ ًكٌحإىخ ًطؤٻپ ڃن أ٣َحٱ حٿ٘ـَ ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ 
طٸٌٽ ٳِ حٿٌٍٵ اًح ًؿيطيخ ٷخٽ أ٫ڀڂ ٫ًخءىخ ًًٻخءىخ ٫ًيىىخ ػڂ ٫َٳيخ ٓنش ٳبڅ ؿخء 

 ٛخكزيخ ٳخىٳ٬يخ اٿْو ًاٙ ٳيِ ٿٺ أً حٓظڄظ٪ ريخ أً نلٌ ىٌح.
يػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زْي حهلل رن كيػنخ ٫زي حهلل ك - 

 ٫زي حهلل ٫ن أرِ ىََّس ًُّي رن هخٿي حٿـين9ِ
أڅ ٍؿٚ ؿخء اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أڅ حرنِ ٻخڅ ٫ْٔٴخ ٫ڀَ ىٌح ٳِنَ -

نِ أىپ رخڃَأطو ٳؤهزًَنِ أڅ ٫ڀَ حرنِ حٿَؿڂ ٳخٳظيّض ڃنو رٌٿْيس ًرڄخثش ٗخس ػڂ أهزَ
حٿ٬ڀڂ أڅ ٫ڀَ حرنِ ؿڀي ڃخثش ًطَّٰذ ٫خځ ًاڅ ٫ڀَ حڃَأس ىٌح حٿَؿڂ كٔزض أنو ٷخٽ 
ٳخٷٞ رْننخ رټظخد حهلل ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٕٷ٠ْن رْنټڄخ 
رټظخد حهلل أڃخ حٿٰنڂ ًحٿٌٿْيس ٳَى ٫ڀْٺ ًأڃخ حرنٺ ٳ٬ڀْو ؿڀي ڃخثش ًطَّٰذ ٫خځ ػڂ ٷخٽ 

 ڀڂ ّٸخٽ ٿو أنْْ ٷڂ ّخ أنْْ ٳخٓؤٽ حڃَأس ىٌح ٳبڅ ح٫ظَٳض ٳخٍؿڄيخ.ٿَؿپ ڃن أٓ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ ٷخٽ كيػنخ حرن ًىذ ٫ن ٫ڄًَ رن  - 

حٿلَع ٫ن رټَْ رن حٕٗؾ ٫ن رَٔ رن ٬ْٓي ٫ن ُّي رن هخٿي حٿـينِ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
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 حهلل ٫ِ ًؿپ ٳٸي ٯِح ًڃن هڀٴو ٳٸي ٯِح.ڃن ؿيِ ٯخُّخ ٳِ ٓزْپ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ رټَ  - 

٫ن أرْو ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄًَ رن ٫ؼڄخڅ ٫ن أرِ ٫ڄَس حٕنٜخٍُ ٫ن ُّي رن هخٿي 
 حٿـينِ اڅ ٗخء حهلل ٷخٽ آلٶ ٷخٽ9

خٽ أٙ أهزَٻڂ روَْ حٿ٘ييحء حٿٌُ ّؤطِ رخٿ٘يخىس ٷزپ أڅ اڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷ-
 ّٔؤٿيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن حٕٗـ٬ِ ٷخٽ أرِ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٛخٿق ڃٌٿَ  - 
 حٿظٌأڃش ٷخٽ9

ٓڄ٬ض ُّي رن هخٿي حٿـينِ ٷخٽ ٻنض أٛڀِ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄَٰد -
 رَٜص ڃٌحٷ٪ نزڀِ.ػڂ أهَؽ اٿَ حٿٌٔٵ ٳڀٌ أٍڃِ ٕ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ9 - 
أهزَنِ ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل أنو ٓڄ٪ أرخ ىََّس ًُّي رن هخٿي حٿـينِ ًٗزٚ ٷخٽ ٓٴْخڅ -

ٷخٽ ر٬ٞ حٿنخّ حرن ڃ٬زي ًحٿٌُ كٴ٨ض ٗزٚ ٷخٿٌح ٻنخ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ٹ حهلل أٙ ٷ٠ْض رْننخ رټظخد حهلل ٳٸخځ هٜڄو ًٻخڅ أٳٸو ڃنو ًٓڀڂ ٳٸخځ ٍؿپ ٳٸخٽ أن٘ي

ٳٸخٽ ٛيٵ حٷٞ رْننخ رټظخد حهلل ٫ِ ًؿپ ًحثٌڅ ٿِ ٳؤطټڀڂ ٷخٽ ٷپ اڅ حرنِ ٻخڅ ٫ْٔٴخ 
٫ڀَ ىٌح ًأنو ُنَ ربڃَأطو ٳخٳظيّض ڃنو رڄخثش ٗخس ًهخىځ ػڂ ٓؤٿض ٍؿخٙ ڃن أىپ حٿ٬ڀڂ 

٫ًڀَ حڃَأس ىٌح حٿَؿڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٳؤهزًَنِ أڅ ٫ڀَ حرنِ ؿڀي ڃخثش ًطَّٰذ ٫خځ 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٕٷ٠ْن رْنټڄخ رټظخد حهلل ٫ِ ًؿپ حٿڄخثش ٗخس 
ًحٿوخىځ ٍى ٫ڀْٺ ٫ًڀَ حرنٺ ؿڀي ڃخثش ًطَّٰذ ٫خځ ًحٯي ّخ أنْْ ٍؿپ ڃن أٓڀڂ ٫ڀَ 

 حڃَأس ىٌح ٳبڅ ح٫ظَٳض ٳخٍؿڄيخ ٳٰيح ٫ڀْيخ ٳخ٫ظَٳض ٳَؿڄيخ.
ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل ٫ن أرِ كيػنخ ٫ز - 

 ىََّس ًُّي رن هخٿي ًٗزپ ٷخٿٌح9
ٓجپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٕڃش طِنِ ٷزپ أڅ طلٜن ٷخٽ حؿڀيًىخ ٳبڅ ٫خىص -

 ٳخؿڀيًىخ ٳبڅ ٫خىص ٳخؿڀيًىخ ٳبڅ ٫خىص ٳز٬ٌْىخ ًٿٌ ر٠ٴَْ.
ِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٌّٓٲ أنزؤنخ ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن ٤٫خء ٫ن ُّي كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

 رن هخٿي حٿـينِ ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طظوًٌح رٌْطټڂ ٷزٌٍح ٛڀٌح ٳْيخ ًڃن ٳ٤َ ٛخثڄخ -

ٻظذ ٿو ڃؼپ أؿَ حٿٜخثڂ ٙ ّنٸٚ ڃن أؿَ حٿٜخثڂ ِٗء ًڃن ؿيِ ٯخُّخ ٳِ ٓزْپ حهلل 
 ڃؼپ أؿَ حٿٰخُُ ٳِ انو ٙ ّنٸٚ ڃن أؿَ حٿٰخُُ ِٗء.أً هڀٴو ٳِ أىڀو ٻظذ ٿو 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ كْٔن حٿڄ٬ڀڂ ٷخٽ كيػنخ ّلَْ رن أرِ  - 
 ٻؼَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن رَٔ رن ٬ْٓي ٫ن ُّي رن هخٿي حٿـين9ِ

ًڃن هڀٲ أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن ؿيِ ٯخُّخ ٳِ ٓزْپ حهلل ٳٸي ٯِح -
 ٯخُّخ ٳِ أىڀو روَْ ٳٸي ٯِح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ رټَ حٿلنٴِ ٷخٽ كيػنخ حٿ٠لخٹ رن ٫ؼڄخڅ ٫ن أرِ  - 
 حٿن٠َ ٫ن رَٔ رن ٬ْٓي ٫ن ُّي رن هخٿي حٿـينِ ٷخٽ9
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ٓجپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿڀٸ٤ش ٳٸخٽ ٫َٳيخ ٓنش ٳبڅ ح٫ظَٳض ٳؤىىخ ًاٙ -
 ٛيخ ًًٻخءىخ ٫ًيىىخ ًاٙ ٳټڀيخ ٳبڅ ح٫ظَٳض ٳؤىىخ.ٳخ٫َٱ ٫ٴخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٛٴٌحڅ رن ٫َْٔ ٷخٽ أنزؤنخ ڃلڄي رن ٫ڄخٍس ٫ن أرِ  - 
 رټَ رن ڃلڄي ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄًَ ٫ن ُّي رن هخٿي حٿـين9ِ

ر٘يخىطيڂ  أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أٙ أهزَٻڂ روَْ حٿ٘يخىس حٿٌّن ّزيإًڅ-
 ڃن ٯَْ أڅ ّٔؤٿٌح ٫نيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنخ كَد ٬ّنِ حرن ٗيحى ٫ن ّلَْ  - 
كيػنخ أرٌ ٓڀڄش ًكيػنخ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ْپ ٫ن ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ڃلڄي رن 

 ارَحىْڂ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ُّي رن هخٿي حٿـينِ ٷخٽ9
٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٌٙ أڅ أٗٶ ٫ڀَ أڃظِ ٕڃَطيڂ رخٿٌٔحٹ ٫ني ٻپ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

ٛٚس ٷخٽ ٳټخڅ ُّي رن هخٿي ٠ّ٪ حٿٌٔحٹ ڃنو ڃٌٟ٪ حٿٸڀڂ ڃن أًڅ حٿټخطذ ٻڀڄخ ٷخځ اٿَ 
 حٿٜٚس حٓظخٹ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنخ ٛخٿق رن ٻْٔخڅ ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل  - 
 ٫ن ُّي رن هخٿي حٿـين9ِ

ڃ٤َ حٿنخّ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٿْڀش ٳڀڄخ أٛزلٌح ٷخٽ أٿڂ -
طٔڄ٬ٌح ڃخ ٷخٽ ٍرټڂ ٫ِ ًؿپ حٿڀْڀش ٷخٽ ڃخ أن٬ڄض ٫ڀَ ٫زخىُ ن٬ڄش اٙ أٛزق ريخ ٷٌځ 

 ٻخٳَّن رخٿٌُ آڃن رِ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ِّّي ڃٌٿَ حٿڄنز٬غ ٷخٽ  - 

ّلَْ أهزَنِ ٍر٬ْش أنو ٷخٽ ٫ن ُّي رن هخٿي ٳٔؤٿض ٍر٬ْش ٳٸخٽ أهزَنْو ٫ن ُّي رن 
هخٿي ٓجپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٟخٿش حٗرپ ٳ٠ٰذ ًحكڄَص ًؿنظخه ًٷخٽ ڃخٿٺ 
ًٿيخ ڃ٬يخ حٿلٌحء ًحٿٔٸخء طَى حٿڄخء ًطؤٻپ حٿ٘ـَ كظَ طـِء ٍريخ ًٓجپ ٫ن ٟخٿش حٿٰنڂ 

ً ٕهْٺ أً ٿڀٌثذ ًٓجپ ٫ن حٿڀٸ٤ش ٳٸخٽ ح٫َٱ ٫ٴخٛيخ ٳٸخٽ هٌىخ ٳبنڄخ ىِ ٿٺ أ
 ًًٻخءىخ ػڂ ٫َٳيخ ٓنش ٳبڅ ح٫ظَٳض ًاٙ ٳخهڀ٤يخ رڄخٿٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٓخٿڂ أرِ حٿن٠َ ڃٌٿَ ٫ڄَ رن ٫زْي حهلل رن  - 
 ڃ٬ڄَ ٫ن رَٔ رن ٬ْٓي ٷخٽ9

هخٿي أٓؤٿو ڃخ ٓڄ٪ ٳِ حٿڄخٍ رْن أٍٓڀنِ أرٌ ؿيْڂ حرن أهض أرِ رن ٻ٬ذ اٿَ ُّي رن -
ّيُ حٿڄٜڀِ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٕڅ ّٸٌځ أٍر٬ْن ٙ أىٍُ 

 ڃن ٌّځ أً ٗيَ أً ٓنش هَْ ٿو ڃن أڅ ّڄَ رْن ّيّو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ ٫ن حرن أرِ ًثذ ٷخٽ كيػنِ ڃٌٿَ  - 

 ن رن ُّي رن هخٿي حٿـينِ ّليع ٫ن أرْو9حٿـيْنش ٫ن ٫زي حٿَكڄ
 أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن حٿنيزش ًحٿوڀٔش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ٷخٽ كيػنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن ٛخٿق ڃٌٿَ  - 

 حٿظٌأڃش ٫ن ُّي رن هخٿي حٿـينِ ٷخٽ9
ننَٜٱ اٿَ حٿٌٔٵ ًٿٌ ٍڃَ رنزپ  ٻنخ نٜڀِ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄَٰد ػڂ-

 ٕرَٜص ڃٌحٷ٬يخ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ى٘خځ ٬ّنِ حرن ٬ٓي ٫ن ُّي ٬ّنِ حرن  - 
 أٓڀڂ ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن ُّي رن هخٿي حٿـين9ِ

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن طٌٟؤ ٳؤكٔن ًٌٟءه ػڂ ٛڀَ ٍٻ٬ظْن ٙ ّٔيٌ -
 َ حهلل ٿو ڃخ طٸيځ ڃن ًنزو.ٳْيڄخ ٯٴ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن رټَ رن ٌٓحىس ٷخٽ  - 
٫زي حهلل ٷخٽ أرِ ًكيػنخ َّٓؾ ىٌ حرن حٿن٬ڄخڅ ٷخٽ كيػنخ حرن ًىذ ٫ن ٫ڄًَ رن حٿلَع 

 ٫ن رټَ رن ٌٓحىس ٫ن أرِ ٓخٿڂ حٿـْ٘خنِ ٫ن ُّي رن هخٿي حٿـينِ ٷخٽ9
 خٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن آًٍ ٟخٿش ٳيٌ ٟخٽ ڃخ ٿڂ ٬َّٳيخ.ٷ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ ٷخٽ كيػنخ ٫ڀِ رن حٿڄزخٍٹ  - 

حٿينخثِ رَُٜ ػٸش ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن رَٔ رن ٬ْٓي ٫ن ُّي رن 
 هخٿي حٿـينِ ٷخٽ9

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ؿيِ ٯخُّخ ٳٸي ٯِح ًڃن هڀٴو ٳِ أىڀو ٳٸي ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-
 ٯِح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٷخٽ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن حٿِىَُ  - 
 ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل ٫ن ُّي رن هخٿي حٿـينِ ًأرِ ىََّس9

ٷخٽ حؿڀيىخ ٳبڅ  أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓجپ ٫ن حٕڃش طِنِ ًٿڂ طلٜن-
 ُنض ٳخؿڀيىخ ٳٸخٽ ٳِ حٿؼخٿؼش أً ٳِ حٿَحر٬ش ٳبڅ ُنض ٳز٬يخ ًٿٌ ر٠ٴَْ ًحٿ٠ٴَْ حٿلزپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٷخٽ كيػنخ حرن ٗيخد  - 
 ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش حٿڄ٬نَ.

حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زْي حهلل رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي - 
 ٫زي حهلل رن ٫ظزش ٫ن ُّي رن هخٿي حٿـينِ ًأرِ ىََّس ٷخ9ٙ

ًٷخٽ ٳِ حٿؼخٿؼش أً حٿَحر٬ش ليّغ ٓجپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٕڃش ٳٌٻَح حٿ-
 حٿِىَُ ٗٺ.

ش رن أرِ ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٍر٬ْ - 
 حٿَكڄن ٷخٽ كيػنِ ِّّي ڃٌٿَ حٿڄنز٬غ ٫ن ُّي رن هخٿي حٿـينِ ٷخٽ9

ؿخء أ٫َحرِ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڀٸ٤ش ٳٸخٽ ٫َٳيخ ٓنش ػڂ ح٫َٱ ٫ٴخٛيخ -
ًًٻخءىخ ٳبڅ ؿخء أكي ّوزَٹ ريخ ًاٙ ٳخٓظنٴٸيخ ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳ٠خٿش حٿٰنڂ ٷخٽ ٿٺ أً 

خ ٌٍٓٽ حهلل ٟخٿش حٗرپ ٷخٽ ٳظَْٰ ًؿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٕهْٺ أً ٿڀٌثذ ٷخٽ ّ
 ًٓڀڂ ػڂ ٷخٽ ڃخٿٺ ًٿيخ ڃ٬يخ كٌحإىخ ًٓٸخإىخ طَى حٿڄخء ًطؤٻپ حٿ٘ـَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٷخٽ أرِ ًكيػنخ آلٶ ٷخٽ  - 
 هلل ٫ن ُّي رن هخٿي حٿـينِ ٷخٽ9كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن ٛخٿق رن ٻْٔخڅ ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي ح

ٛڀَ ٿنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚس حٿٜزق رخٿليّزْش ٫ڀَ أػَ ٓڄخء ٻخنض -
ڃن حٿڀْپ ٳڀڄخ حنَٜٱ أٷزپ ٫ڀَ حٿنخّ ٷخٽ ىپ طيًٍڅ ڃخًح ٷخٽ ٍرټڂ ٷخٿٌح حهلل ًٌٍٓٿو 

خٳَ رِ أ٫ڀڂ ٷخٽ أٛزق ڃن ٫زخىُ ڃئڃن رِ ٷخٽ آلٶ ٻخٳَ رخٿټٌٻذ ًڃئڃن رخٿټٌٻذ ٻ
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ٳؤڃخ ڃن ٷخٽ ڃ٤َنخ رٴ٠پ حهلل ًرَكڄظو ٳٌٿٺ ڃئڃن رِ ٻخٳَ رخٿټٌٻذ ًأڃخ ڃن ٷخٽ 
 ڃ٤َنخ رنٌء ٻٌح ًٻٌح ٳٌٿٺ ٻخٳَ رِ ڃئڃن رخٿټٌٻذ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن آلٶ ٫ن ڃلڄي  - 
ن ٫ؼڄخڅ ٫ن ُّي رن هخٿي رن أرِ رټَ رن كِځ ٫ن أرْو ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ڄًَ ر

 حٿـينِ ٷخٽ9
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَْ حٿ٘يخىس ڃن ٗيي ريخ ٛخكزيخ ٷزپ أڅ ّٔؤٿيخ.-

 أتٟ ِغؼٛد اٌثذسٞ األٔصاسٞ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س تم١ح 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ اهزَنِ أٓڄخ٫ْپ رن ٍؿخء  - 

 ڄ٬ض أًّ رن ٟڄ٬ؾ ٷخٽ9ٷخٽ ٓ
ٓڄ٬ض أرٌ ڃ٬ٌٔى حٕنٜخٍُ حٿزيٍُ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ّئځ حٿٸٌځ -

أٷَإىڂ ٿټظخد حهلل ط٬خٿَ ًأٷيڃيڂ ٷَحءس ٳبڅ ٻخنض ٷَحءطيڂ ٌٓحء ٳڀْئڃيڂ أٷيڃيڂ ىـَس 
ٳبڅ ٻخنض ىـَطيڂ ٌٓحء ٳڀْئڃيڂ أٻزَىڂ ٓنخ ًٙ ّئځ حٿَؿپ ٳِ أىڀو ًٙ ٳِ ٓڀ٤خنو ًٙ 

 ـڀْ ٫ڀَ طټَڃظو ٳِ رْظو اٙ أڅ ّؤًڅ ٿٺ أً اٙ ربًنو.ّ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ڃخٿٺ ٫ن ٍر٬ِ رن  - 

 كَحٕ ٫ن كٌّٴش9
أڅ ٍؿٚ أطَ حهلل رو ٫ِ ًؿپ ٳٸخٽ ڃخًح ٫ڄڀض ٳِ حٿينْخ ٳٸخٽ ٿو حٿَؿپ ڃخ ٫ڄڀض ڃن -

ٿو ػٚػخ ًٷخٽ ٳِ حٿؼخٿؼش أُ ٍد ٻنض أ٤٫ْظنِ  ڃؼٸخٽ ًٍس ڃن هَْ أٍؿٌٹ ريخ ٳٸخٿيخ
ٳ٠ٚ ڃن ڃخٽ ٳِ حٿينْخ ٳټنض أرخّ٪ حٿنخّ ًٻخڅ ڃن هڀٸِ أطـخًُ ٫نو ًٻنض أَّٔ ٫ڀَ 
حٿڄٌَٓ ًحن٨َ حٿڄ٬َٔ ٳٸخٽ ٫ِ ًؿپ نلن أًٿَ رٌٿٺ ڃنٺ طـخًًُح ٫ن ٫زيُ ٳٰٴَ ٿو 

ٍؿپ آهَ أڃَ ٳٸخٽ أرٌ ڃ٬ٌٔى ىټٌح ٓڄ٬ض ڃن ٳِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ً
أىڀو اًح ڃخص أڅ ّلَٷٌه ػڂ ٤ّلنٌه ػڂ ًٌٍّنو ٳِ ٌّځ ٍّق ٫خٛٲ ٳٴ٬ڀٌح ًٿٺ رو ٳـڄ٪ 
اٿَ ٍرو ٫ِ ًؿپ ٳٸخٽ ٿو ڃخ كڄڀٺ ٫ڀَ ىٌح ٷخٽ ّخ ٍد ٿڂ ّټن ٫زي أ٫َٜ ٿٺ ڃنِ 
ٳَؿٌص أڅ أنـٌ ٷخٽ حهلل ٫ِ ًؿپ طـخًًُح ٫ن ٫زيُ ٳٰٴَ ٿو ٷخٽ أرٌ ڃ٬ٌٔى ىټٌح 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ. ٓڄ٬ظو ڃن ٳِ ٌٍٓٽ حهلل
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي كيػنخ آڄخ٫ْپ رن أرِ هخٿي ٫ن ٷْْ رن أرِ  - 

 كخُځ ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى ٷخٽ9
ؿخء ٍؿپ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًحهلل انِ ٕطؤهَ ٳِ -

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٗي ٛٚس حٿٰيحس ڃوخٳش ٳٚڅ ٬ّنِ اڃخڃيڂ ٷخٽ ٳڄخ ٍأّض ٌٍٓٽ 
ٯ٠زخ ٳِ ڃ٨٫ٌش ڃنو ٌّڃجٌ ٳٸخٽ أّيخ حٿنخّ اڅ ڃنټڂ ڃنٴَّن ٳؤّټڂ ڃخ ٛڀَ رخٿنخّ 

 ٳڀْوٴٲ ٳبڅ ٳْيڂ حٿ٬٠ْٲ ًحٿټزَْ ًًح حٿلخؿش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ آڄخ٫ْپ رن أرِ هخٿي ًڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ  - 

 ُځ ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى حٕنٜخٍُ ٷخٽ9آڄخ٫ْپ ٫ن ٷْْ رن أرِ كخ
أٗخٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْيه نلٌ حٿْڄْن ٳٸخٽ حّٗڄخڅ ىينخ ٷخٽ أٙ ًاڅ -

حٿٸٌٔس ًٯڀ٦ حٿٸڀٌد ٳِ حٿٴيحىّن أٛلخد حٗرپ كْغ ٤ّڀ٪ ٷَڅ حٿ٤ْ٘خڅ ٳِ ٍر٬ْش 
 ًڃ٠َ ٷخٽ ڃلڄي ٫ني أٌٛٽ أًنخد حٗرپ.
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ڄخڅ رن ٫ڄَ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن ن٬ْڂ حٿڄـڄَ ٫ن ڃلڄي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼ - 
 ٬ّنِ حرن ٫زي حهلل ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى ٷخٽ9

ٷْپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻْٲ نٜڀِ ٫ڀْٺ ٳٸخٽ ٷٌٿٌح حٿڀيڂ ٛپ ٫ڀَ ڃلڄي ٫ًڀَ آٽ ڃلڄي -
ًرخٍٹ ٫ڀَ ڃلڄي ٫ًڀَ آٽ ڃلڄي ٻڄخ رخٍٻض ٫ڀَ ارَحىْڂ ٳِ حٿ٬خٿڄْن انٺ كڄْي ڃـْي 

٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ن ن٬ْڂ رن ٫زي حهلل أڅ ليّغ َأص ىٌح حٿٷخٽ ٫زي حهلل ًٷخٽ أرِ ًٷ
 ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن ُّي أهزَه ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن حٿڄْٔذ رن  - 
 ٍحٳ٪ ٫ن ٫ڀٸڄش ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ڃن آهَ حٿزٸَس ٳِ ٿْڀش ٻٴظخه.ڃن ٷَأ حّٓظْن -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن كزْذ ٬ّنِ حرن أرِ  - 

 ػخرض ٫ن ٫زْي حهلل رن حٿٸخٓڂ أً حٿٸخٓڂ رن ٫زْي حهلل رن ٫ظزش ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى ٷخٽ9
ًٿن ِّحٽ ه٤زنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ اڅ ىٌح حٕڃَ ٳْټڂ ًانټڂ ًٙطو -

ٳْټڂ كظَ طليػٌح أ٫ڄخٙ ٳبًح ٳ٬ڀظڂ ًٿٺ ر٬غ حهلل ٫ِ ًؿپ ٫ڀْټڂ َٗ هڀٸو ٳْڀظلْټڂ ٻڄخ 
 ّڀظلِ حٿٸ٠ْذ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ ٷخٽ كيػنخ ٿْغ ٬ّنِ حرن ٬ٓي ٷخٽ  - 
رخ كيػنِ حرن ٗيخد أڅ أرخ رټَ رن ٫زي حٿَكڄن رن حٿلَع رن ى٘خځ أهزَه أنو ٓڄ٪ أ

 ڃ٬ٌٔى ٫ٸزش رن ٫ڄًَ ٷخٽ9
 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ػڄن حٿټڀذ ًڃيَ حٿزِٰ ًكڀٌحڅ حٿټخىن.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن حٿڄؼنَ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ رن أرِ  - 

ِ ڃ٬ٌٔى ٫زي حهلل حٿيٓظٌحثِ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٫ن ارَحىْڂ ٫ن أرِ ٫زي حهلل حٿـيٿِ ٫ن أر
 ٫ٸزش رن ٫ڄًَ حٕنٜخٍُ ٷخٽ9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّطَ أًٽ حٿڀْپ ًأ٤ًٓو ًآهَه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ ًكيػنِ ٳِ  - 

 حٿٜٚس ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9
رن ارَحىْڂ رن حٿلَع حٿظْڄِ ٫ن ڃلڄي اًح حٿڄَء حٿڄٔڀڂ ٛڀَ ٫ڀْو ٳِ ٛٚطو ڃلڄي -

رن ٫زي حهلل رن ُّي رن ٫زي ٍرو حٕنٜخٍُ أهِ رڀلَع رن حٿوٍِؽ ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى 
٫ٸزش رن ٫ڄًَ ٷخٽ أٷزپ ٍؿپ كظَ ؿڀْ رْن ّيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًنلن 

ٛڀْنخ ٳِ ٫نيه ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أڃخ حٿٔٚځ ٫ڀْٺ ٳٸي ٫َٳنخه ٳټْٲ نٜڀِ ٫ڀْٺ اًح نلن 
ٛٚطنخ ٛڀَ حهلل ٫ڀْٺ ٷخٽ ٳٜڄض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ أكززنخ أڅ 
حٿَؿپ ٿڂ ّٔؤٿو ٳٸخٽ اًح أنظڂ ٛڀْظڂ ٫ڀِ ٳٸٌٿٌح حٿڀيڂ ٛپ ٫ڀَ ڃلڄي حٿنزِ حٕڃِ ٫ًڀَ 
آٽ ڃلڄي ٻڄخ ٛڀْض ٫ڀَ ارَحىْڂ ًآٽ ارَحىْڂ ًرخٍٹ ٫ڀَ ڃلڄي حٿنزِ حٕڃِ ٻڄخ رخٍٻض 

 َ آٽ ارَحىْڂ انٺ كڄْي ڃـْي.٫ڀَ ارَحىْڂ ٫ًڀ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 

٫ڄخٍس رن ٫ڄَْ حٿظْڄِ ّليع ٫ن أرِ ڃ٬ڄَ حُٕىُ ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
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 ٙ طـِة ٛٚس حٿَؿپ أً ٕكي ٙ ّٸْڂ ٧يَه ٳِ حٿَٻ٩ٌ ًحٿٔـٌى.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن أرِ حٿ٬زخّ كيػنخ أرٌ ٌّنْ ٷخٽ9 - 
ٷخٽ حٿِىَُ أڅ أرخ رټَ رن ٫زي حٿَكڄن رن حٿلَع رن ى٘خځ رن حٿڄَْٰس كيػو أڅ أرخ -

ڃ٬ٌٔى حٕنٜخٍُ ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهخ رنِ حٿلَع رن حٿوٍِؽ 
أرِ ٣خٿذ أرٌ أڃو كيػو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًىٌ ؿي ُّي رن حٿلٔن رن ٫ڀِ رن 

 ًٓڀڂ نيخىڂ ٫ن ػڄن حٿټڀذ ًڃيَ حٿزِٰ ًكڀٌحڅ حٿټخىن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ كيػنخ ٫زي حهلل ًىٌ حرن حٿڄزخٍٹ ٷخٽ  - 

 كيػنخ حًُٕح٫ِ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى حٕنٜخٍُ ٷخٽ9
ٷْپ ٿو ڃخ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٳِ ٫ُڄٌح ٷخٽ رجْ ڃ٤ْش -

 حٿَؿپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٷخٽ كيػنخ  - 

 ٓخٿڂ حٿزَحى ٷخٽ ًٻخڅ ٫نيُ أًػٶ ڃن نٴِٔ ٷخٽ9
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳټزَ  ٷخٽ ٿنخ أرٌ ڃ٬ٌٔى حٿزيٍُ أٙ أٛڀِ ٿټڂ ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل-

ٳَٻ٪ ٳٌٟ٪ ٻٴْو ٫ڀَ ٍٻزظْو ًٳٜڀض أٛخر٬و ٫ڀَ ٓخٷْو ًؿخٳَ ٫ن ار٤ْو كظَ حٓظٸَ 
ٻپ ِٗء ڃنو ػڂ ٷخٽ ٓڄ٪ حهلل ٿڄن كڄيه ٳخٓظٌٍ ٷخثڄخ كظَ حٓظٸَ ٻپ ِٗء ڃنو ػڂ ٻزَ 
ًٓـي ًؿخٳَ ٫ن ار٤ْو كظَ حٓظٸَ ٻپ ِٗء ڃنو ػڂ ٍٳ٪ ٍأٓو ٳخٓظٌٍ ؿخٿٔخ كظَ 

ٻپ ِٗء ڃنو ػڂ ٓـي حٿؼخنْش ٳٜڀَ رنخ أٍر٪ ٍٻ٬خص ىټٌح ػڂ ٷخٽ ىټٌح ٻخنض ٛٚس حٓظٸَ 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً ٷخٽ ىټٌح ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن آڄخ٫ْپ أنو ٓڄ٪  - 
 ِ ڃ٬ٌٔى9ٷْْ رن أرِ كخُځ ّليع ٫ن أر

أڅ ٍؿٚ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٳٚنخ ٤ّْپ رنخ حٿٜٚس -
كظَ انِ ٕطؤهَ ٳ٠ٰذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯ٠زخ ڃخ ٍأّظو ٯ٠ذ ٳِ 
ڃ٨٫ٌش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٳْټڂ ڃنٴَّن ٳڄن أَځ ٷٌڃخ ٳڀْوٴٲ ريڂ 

 حٿټزَْ ًحٿڄَّٞ ًًح حٿلخؿش. حٿٜٚس ٳبڅ ًٍحءه
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ُٻَّخ رن أرِ ُحثيس كيػنِ أرِ ٫ن ٫خڃَ  - 

 ٷخٽ9
حن٤ڀٶ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃ٬و حٿ٬زخّ ٫ڄو اٿَ حٿٔز٬ْن ڃن حٕنٜخٍ ٫ني -

ڄَ٘ٻْن ٫ْنخ حٿ٬ٸزش طلض حٿ٘ـَس ٳٸخٽ ٿْظټڀڂ ڃظټڀڄټڂ ًٙ ٤ّْپ حٿو٤زش ٳبڅ ٫ڀْټڂ ڃن حٿ
ًاڅ ٬ّڀڄٌح رټڂ ّٴ٠لٌٻڂ ٳٸخٽ ٷخثڀيڂ ًىٌ أرٌ أڃخڃش ٓپ ّخ ڃلڄي ٿَرٺ ڃخ ٗجض ػڂ ٓپ 
ٿنٴٔٺ ًٕٛلخرٺ ڃخ ٗجض ػڂ أهزَنخ ڃخ ٿنخ ڃن حٿؼٌحد ٫ڀَ حهلل ٫ِ ًؿپ ٫ًڀْټڂ اًح 
ٳ٬ڀنخ ًٿٺ ٷخٽ ٳٸخٽ أٓؤٿټڂ ٿَرِ ٫ِ ًؿپ أڅ ط٬زيًه ًٙ طَ٘ٻٌح رو ْٗجخ ًأٓؤٿټڂ ٿنٴِٔ 

أڅ طئًنخ ًطنًَٜنخ ًطڄن٬ٌنخ ڃڄخ ڃن٬ظڂ ڃنو أنٴٔټڂ ٷخٿٌح ٳڄخ ٿنخ اًح ٳ٬ڀنخ ًٿٺ ًٕٛلخرِ 
 ٷخٽ ٿټڂ حٿـنش ٷخٿٌح ٳڀٺ ًٿٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ُٻَّخ ٷخٽ كيػنخ ڃـخٿي ٫ن ٫خڃَ ٫ن أرِ  - 
 ڃ٬ٌٔى حٕنٜخٍُ نلٌ ىٌح ٷخٽ ًٻخڅ أرٌ ڃ٬ٌٔى أَٰٛىڂ ٓنخ.
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كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ُٻَّخ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن أرِ هخٿي ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل  - 
 ٓڄ٬ض حٿ٬٘زِ ّٸٌٽ ڃخ ٓڄ٪ حٿْ٘ذ ًٙ حٿ٘زخڅ ه٤زش ڃؼڀيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ٫ڀِ ٫ن ُحثيس ٫ن ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٫ن  - 
 ٓخٿڂ أرِ ٫زي حهلل ٷخٽ9

ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳٸخځ ًٻزَ ػڂ ٷخٽ ٫ٸزش رن ٫ڄًَ أٙ أٍّټڂ ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛ-
ٍٻ٪ ًؿخٳَ ّيّو ًًٟ٪ ّيّو ٫ڀَ ٍٻزظْو ًٳَؽ رْن أٛخر٬و ڃن ًٍحء ٍٻزظْو كظَ 
حٓظٸَ ٻپ ِٗء ڃنو ػڂ ٍٳ٪ ٍأٓو ٳٸخځ كظَ حٓظٸَ ٻپ ِٗء ڃنو ػڂ ٓـي ٳـخٳَ كظَ 
حٓظٸَ ٻپ ِٗء ڃنو ٷخٽ ٳٜڀَ أٍر٪ ٍٻ٬خص ػڂ ٷخٽ ىټٌح ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ّٜڀِ أً ىټٌح ٻخڅ ّٜڀِ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٫يٍ رن ػخرض أهزَنِ ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ِّّي ّليع ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى ٷڀض ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ -

ڂ اًح أنٴٶ ٫ڀَ أىڀو نٴٸش ًىٌ ّلظٔزيخ ٻخنض ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ حٿڄٔڀ
 ٿو ٛيٷش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٗٸْٶ ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى  - 
 ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كٌٓذ ٍؿپ ڃڄن ٻخڅ ٷزڀټڂ ٳڀڂ ٌّؿي ٿو ڃن حٿوَْ -
ٳټخڅ ّٸٌٽ ٿٰڀڄخنو طـخًًُح ٫ن  ِٗء اٙ أنو ٻخڅ ٍؿٚ ڃٌَٓح ًٻخڅ ّوخٿ٢ حٿنخّ

 حٿڄ٬َٔ ٷخٽ ٳٸخٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿڄٚثټظو نلن أكٶ رٌٿٺ ڃنو طـخًًُح ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٬ًّڀَ ًڃلڄي ٬ّنِ حرنِ ٫زْي ٷخٿٌح أنزؤنخ  - 

 ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٫ڄًَ حٿْ٘زخنِ ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى حٕنٜخٍُ ٷخٽ9
ڀْو ًٓڀڂ ٍؿپ ٳٸخٽ انِ أري٩ رِ ٳخكڄڀنِ ٷخٽ ڃخ ٫نيُ ڃخ أكڄڀٺ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫-

٫ڀْو ًٿټن حثض ٳٚنخ ٳؤطخه ٳلڄڀو ٳؤطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَه ٳٸخٽ ٌٍٓٽ 
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ىٽ ٫ڀَ هَْ ٳڀو ڃؼپ أؿَ ٳخ٫ڀو ٷخٽ ڃلڄي ٳبنو ٷي ري٩ رِ.

حرن نڄَْ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٗٸْٶ ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 
 ٫ن ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ّټنَ أرٌ ٬ْٗذ ٷخٽ9

أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٬َٳض ٳِ ًؿيو حٿـ٩ٌ ٳؤطْض ٯٚڃخ ٿِ ٷٜخرخ -
ٳؤڃَطو أڅ ّـ٬پ ٿنخ ٬٣خڃخ ٿوڄٔش ٍؿخٽ ٷخٽ ػڂ ى٫ٌص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ڀڄخ رڀٮ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿزخد ٷخٽ ىٌح ٷي هخڃْ هڄٔش ًطز٬يڂ ٍؿپ ٳ
 طز٬نخ اڅ ٗجض أڅ طؤًڅ ٿو ًاٙ ٍؿ٪ ٳؤًڅ ٿو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٫ڄًَ  - 
 حٿْ٘زخنِ ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى ٷخٽ9

ِ أُ حنٸ٤٪ رِ ٳخكڄڀنِ ٳٌٻَ ؿخء ٍؿپ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ انِ أري٩ ر-
 حٿليّغ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ  - 
 حٿظْڄِ ٫ن أرْو ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى حٕنٜخٍُ ٷخٽ9
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رْنخ أنخ أَٟد ٯٚڃخ ٿِ اً ٓڄ٬ض ٌٛطخ ڃن ًٍحثِ أ٫ڀڂ أرخ ڃ٬ٌٔى ػٚػخ ٳخٿظٴض ٳبًح -
٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ًحهلل هلل أٷيٍ ڃنٺ ٫ڀَ ىٌح ٷخٽ ٳلڀٴض أڅ ٙ أَٟد  ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل

 ڃڄڀٌٻخ أريح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن أرِ رټَ رن  - 

 ٫زي حٿَكڄن رن حٿلَع رن ى٘خځ ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى ٷخٽ9
َ حٿزِٰ ٫ًن كڀٌحڅ نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ػڄن حٿټڀِ ٫ًن ڃي-

 حٿټخىن.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ9 - 
ٻنخ ڃ٪ ٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬ِِّ ٳؤهَ ٛٚس حٿ٬َٜ ڃَس ٳٸخٽ ٿو ٫ًَس رن حٿِرَْ كيػنِ -

رَْ٘ رن أرِ ڃ٬ٌٔى حٕنٜخٍُ أڅ حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش أهَ حٿٜٚس ڃَس ٬ّنِ حٿ٬َٜ ٳٸخٽ 
ڃ٬ٌٔى أڃخ ًحهلل ّخ ڃَْٰس ٿٸي ٫ڀڄض أڅ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ نِٽ ٳٜڀَ ًٛڀَ ٿو أرٌ 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٛڀَ حٿنخّ ڃ٬و ػڂ نِٽ ٳٜڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ ًٛڀَ حٿنخّ ڃ٬و كظَ ٫ي هڄْ ٛڀٌحص ٳٸخٽ ٿو ٫ڄَ حن٨َ ڃخ طٸٌٽ ّخ 

ٺ كيػنِ رَْ٘ رن أرِ ڃ٬ٌٔى ٳڄخ ُحٽ ٫ًَس أً أڅ ؿزَّپ ىٌ ٓن حٿٜٚس ٷخٽ ٫ًَس ٻٌٿ
 ٫ڄَ ّظ٬ڀڂ ًٷض حٿٜٚس ر٬ٚڃش كظَ ٳخٍٵ حٿينْخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃنٌٍٜ ٷخٽ  - 
 ٓڄ٬ض ٍر٬ِ رن كَحٕ ّليع ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى ٷخٽ9

ٿنزٌس حًٕٿَ اًح ٿڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ڃڄخ أىٍٹ حٿنخّ ڃن ٻٚځ ح-
 طٔظلِ ٳخٛن٪ ڃخ ٗجض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ أنزؤنخ  - 
 ٬ٗزش ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ِّّي ٷخٽ9

ٻنض أكيع ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى كيّؼخ ٳڀٸْظو ًىٌ ٤ٌّٱ رخٿزْض ٳٔؤٿظو ٳليع ٫ن حٿنزِ -
 و ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ڃن ٷَأ حّٓظْن حٓهَطْن ڃن ٌٍٓس حٿزٸَس ٳِ ٿْڀش ٻٴظخه.ٛڀَ حهلل ٫ڀْ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن آڄخ٫ْپ رن ٍؿخء  - 
 ٷخٽ ٓڄ٬ض أًّ رن ٟڄـ٪ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض أرخ ڃ٬ٌٔى ّٸٌٽ9

 ط٬خٿَ ًأٷيڃيڂ ٷَحءس ٷخٽ ٿنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّئځ حٿٸٌځ حٷَإىڂ ٿټظخد حهلل-
ٳبڅ ٻخنض ٷَحءطيڂ ٌٓحء ٳڀْئڃيڂ أٷيڃيڂ ىـَس ٳبڅ ٻخنٌح ٳِ حٿيـَس ٌٓحء ٳڀْئڃيڂ 
أٻزَىڂ ٓنخ ًٙ ّئڃَن حٿَؿپ ٳِ أىڀو ًٙ ٳِ ٓڀ٤خنو ًٙ ّـڀْ ٫ڀَ طټَڃظو ٳِ رْظو اٙ 

 أڅ ّؤًڅ ٿو أً ربًنو.
خ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػن - 

 ٓڄ٬ض أرخ ًحثپ ّليع ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى9
أڅ ٍؿٚ ڃن ٷٌڃو ّٸخٽ ٿو أرٌ ٬ْٗذ ٛن٪ ٬٣خڃخ ٳؤٍٓپ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 حثظنِ أنض ًهڄٔش ڃ٬ٺ ٷخٽ ٳز٬غ اٿْو أڅ حثٌڅ ٿِ ٳِ حٿٔخىّ.
ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ - 

 ٫ڄًَ حٿْ٘زخنِ ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى9
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أڅ ٍؿٚ طٜيٵ رنخٷش ڃو٤ٌڃش ٳِ ٓزْپ حهلل ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿظؤطْن -
 ٌّځ حٿٸْخڃش رٔز٬ڄخثش نخٷش ڃو٤ٌڃش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٫ن  - 
 ٫ڀٸڄش ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9 ارَحىْڂ ٫ن ٫زي حٿَكڄن ٫ن

 ڃن ٷَأ حّٓظْن ڃن حٿزٸَس ٳِ ٿْڀش ٻٴظخه ٷخٽ ٫زي حٿَكڄن ٳڀٸْض أرخ ڃ٬ٌٔى ٳليػنِ رو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ؿََّ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن  - 

 ِّّي ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى حٕنٜخٍُ ٷخٽ9
  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٷَأ حّٓظْن ڃن آهَ ٌٍٓس حٿزٸَس ٳِ ٿْڀش ٻٴظخه.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن آڄخ٫ْپ رن ٍؿخء  - 

 ٫ن أًّ رن ٟڄ٬ؾ ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى حٕنٜخٍُ ٷخٽ9
ط٬خٿَ ٳبڅ ٻخنٌح ٳِ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْئځ حٿٸٌځ حٷَإىڂ ٿټظخد حهلل -

حٿٸَحءس ٌٓحء ٳؤ٫ڀڄيڂ رخٿٔنش ٳبڅ ٻخنٌح ٳِ حٿٔنش ٌٓحء ٳؤٷيڃيڂ ىـَس ٳبڅ ٻخنٌح ٳِ 
حٿيـَس ٌٓحء ٳؤٻزَىڂ ٓنخ ًٙ ّئڃن ٍؿپ ٳِ ٓڀ٤خنو ًٙ ّـڀْ ٫ڀَ طټَڃظو اٙ أڅ 

 ّؤًڅ.
ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ًحٿؼٌٍُ ٷخٙ كيػنخ ڃنٌٍٜ ٫ - 

 ٍر٬ِ رن كَحٕ ٷخٽ9
ٓڄ٬ض أرخ ڃ٬ٌٔى ٫ٸزش رن ٫ڄًَ حٿزيٍُ ّٸٌٽ ٷخٽ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ڃڄخ -

 أىٍٹ حٿنخّ ڃن ٻٚځ حٿنزٌس حًٕٿَ اًح ٿڂ طٔظلِ ٳخٛن٪ ڃخ ٗجض.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٬ٗزش ٷخٽ كيػنِ آڄخ٫ْپ رن ٍؿخء  - 

ٷخٽ ٬ٗزش ٫ن آڄخ٫ْپ رن ٍؿخء ٫ن أًّ حرن ٟڄ٬ؾ ٫ن ًآڄخ٫ْپ ٬ّنِ حرن ٫ڀْش 
 أرِ ڃ٬ٌٔى ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ّئځ حٿٸٌځ حٷَإىڂ ٿټظخد حهلل ًأٷيڃيڂ ٷَحءس ٳبڅ ٻخنٌح ٳِ حٿٸَحءس ٌٓحء ٳؤٷيڃيڂ ىـَس -
ٳبڅ ٻخنٌح ٳِ حٿيـَس ٌٓحء ٳؤٻزَىڂ ٓنخ ًٙ ّئڃن حٿَؿپ ٳِ ٓڀ٤خنو ٷخٽ آڄخ٫ْپ ًٙ 

 و ًٙ ّـڀْ ٫ڀَ طټَڃظو ٷخٽ آڄخ٫ْپ ٳِ رْظو اٙ ربًنو أً ّؤًڅ ٿٺ.ٳِ أىڀ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ًزي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ًڃنٌٍٜ  - 

٫ن ارَحىْڂ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ِّّي ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ِّّي ٫ن ٫ٸزش رن  ًًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ

 ٫ڄًَ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
 ڃن ٷَأ حّٓظْن ڃن آهَ ٌٍٓس حٿزٸَس ٳِ ٿْڀش ٻٴظخه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ًِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ آڄخ٫ْپ ٫ن ٷْْ  - 

 ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى ٷخٽ9
حٿ٘ڄْ ًحٿٸڄَ ٙ ّنټٔٴخڅ ٿڄٌص أكي ٷخٽ ِّّي ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ -

 ًٙ ٿلْخطو ًٿټنيڄخ آّظخڅ ڃن آّخص حهلل ط٬خٿَ ٳبًح ٍأّظڄٌىخ ٳٜڀٌح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ًأرٌ ڃ٬خًّش ٷخٙ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٫ڄخٍس رن  - 

 ٍُ ٷخٽ٫9ڄَْ حٿظْڄِ ٫ن أرِ ڃ٬ڄَ ٫زي حهلل رن ٓوزَس حُٕىُ ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى حٕنٜخ
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ٷخٽ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڄٔق ڃنخٻزنخ ٳِ حٿٜٚس ٷخٽ ًٻْ٪ ًّٸٌٽ -
حٓظًٌح ًٙ طوظڀٴٌح ٳظوظڀٲ ٷڀٌرټڂ ٿْڀْنِ ڃنټڂ أًٿٌح حٕكٚځ ًحٿنيَ ػڂ حٿٌّن ّڀٌنيڂ ػڂ 

 حٿٌّن ّڀٌنيڂ ٷخٽ أرٌ ڃ٬ٌٔى ٳؤنظڂ حٿٌْځ أٗي حهظٚٳخ.
ٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ًحرن نڄَْ ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ً - 

ًحرن أرِ ُحثيس كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٫ڄخٍس رن ٫ڄَْ ٫ن أرِ ڃ٬ڄَ ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى ٷخٽ 
 حرن أرِ ُحثيس حٕنٜخٍُ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طـِة ٛٚس ٕكي ٙ ّٸْڂ ٳْيخ ٧يَه ٳِ حٿَٻ٩ٌ -
 ًحٿٔـٌى.

نِ أرِ كيػنخ كٴٚ رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٓڀْڄخڅ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 
 ٓڄ٬ض ٫ڄخٍس رن ٫ڄَْ ڃؼڀو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٓڀڄش رن ٻيْپ ٳٌٻَه. - 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن أرِ ٷْْ ٫ن ٫ڄًَ رن ڃْڄٌڅ  - 

 ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى ٷخٽ9
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷپ ىٌ حهلل أكي ط٬يٽ ػڀغ حٿٸَآڅ.ٷخٽ ٌٍٓٽ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ٍر٬ِ رن  - 

 كَحٕ ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
 اڅ ڃڄخ أىٍٹ حٿنخّ ڃن ٻٚځ حٿنزٌس حًٕٿَ اًح ٿڂ طٔظلِ ٳخٳ٬پ ڃخ ٗجض.-
خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃنٌٍٜ ٷخٽ ٓڄ٬ض كيػن - 

 ٍر٬ِ رن كَحٕ ّليع ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى حٕنٜخٍُ ٷخٽ9
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ڃؼڀو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ىٌ حرن ڃييُ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن أرِ ٷْْ  - 

 أرِ ڃ٬ٌٔى ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ٫9ن ٫ڄًَ رن ڃْڄٌڅ ٫ن 
 أ٬ّـِ أكيٻڂ أڅ ّٸَأ ػڀغ حٿٸَآڅ ٳِ ٿْڀش، حهلل حٿٌحكي حٿٜڄي.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًريِ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫يُ رن  - 

 ػخرض ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ِّّي حٕنٜخٍُ ّليع ٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى ٷخٽ ريِ حٿزيٍُ ٫ن
 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9

 اڅ حٿڄٔڀڂ اًح أنٴٶ ٫ڀَ أىڀو نٴٸش ًىٌ ّلظٔزيخ ٻخنض ٿو ٛيٷش.-
 ؽذاد تٓ أٚط سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن كْٔن حٿڄ٬ڀڂ ٷخٽ كيػنِ ٫زي حهلل  - 
 ٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9رن رَّيس ٫ن رَْ٘ رن ٻ٬ذ ٫ن ٗيحى رن أًّ ٫ن ح

ْٓي حٙٓظٰٴخٍ أڅ ّٸٌٽ حٿ٬زي حٿڀيڂ أنض ٍرِ ٙ اٿو اٙ أنض هڀٸظنِ ًأنخ ٫زيٹ ًأنخ ٫ڀَ -
٫ييٹ ٫ًًيٹ ڃخ حٓظ٬٤ض أرٌء ٿٺ رخٿن٬ڄش ًأرٌء ٿٺ رٌنزِ ٳخٯٴَ ٿِ انو ٙ ّٰٴَ 

نش ًاڅ ٷخٿيخ حٿٌنٌد اٙ أنض ٷخٽ اڅ ٷخٿيخ ر٬يڃخ ّٜزق ڃٌٷنخ ريخ ػڂ ڃخص ٻخڅ ڃن أىپ حٿـ
 ر٬يڃخ ّڄِٔ ڃٌٷنخ ريخ ػڂ ڃخص ٻخڅ ڃن أىپ حٿـنش.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ كيػنخ هخٿي ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن أرِ  - 
 ح٬ٕٗغ ٫ن ٗيحى رن أ9ًّ

أنو ڃَ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ُڃن حٿٴظق ٫ڀَ ٍؿپ ّلظـڂ رخٿزٸْ٪ ٿؼڄخڅ -
 ٍڃ٠خڅ ًىٌ آهٌ رْيُ ٳٸخٽ أٳ٤َ حٿلخؿڂ ًحٿڄلـٌځ.٫َ٘س هڀض ڃن 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن هخٿي حٿلٌحء ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن أرِ  - 
 ح٬ٕٗغ ٫ن ٗيحى رن أًّ ٷخٽ9

ػنظخڅ كٴ٨ظيڄخ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٻظذ حٗكٔخڅ ٫ڀَ -
ٸظڀش ًاًح ًرلظڂ ٳؤكٔنٌح حٿٌرق ًٿْلي أكيٻڂ ٗٴَطو ًٿَْف ٻپ ِٗء ٳبًح ٷظڀظڂ ٳؤكٔنٌح حٿ

 ًرْلظو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٫ن كٔخڅ رن ٤٫ْش ٷخٽ9 - 
ٻخڅ ٗيحى رن أًّ ٳِ ٓٴَ ٳنِٽ ڃنِٙ ٳٸخٽ ٿٰٚڃو حثظنخ رخٿ٘ٴَس ن٬زغ ريخ ٳؤنټَص ٫ڀْو -

ًأنخ أه٤ڄيخ ًأُڃيخ اٙ ٻڀڄظِ ىٌه ٳٚ طلٴ٨ٌىخ ٳٸخٽ ڃخ طټڀڄض رټڀڄش ڃنٌ أٓڀڄض اٙ 
٫ڀِ ًحكٴ٨ٌح ڃنِ ڃخ أٷٌٽ ٿټڂ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اًح ٻنِ 
حٿنخّ حٿٌىذ ًحٿٴ٠ش ٳؤٻنًِح ىئٙء حٿټڀڄخص حٿڀيڂ انِ أٓؤٿٺ حٿؼزخص ٳِ حٕڃَ ًحٿ٬ِّڄش 

زخ ٓڀْڄخ ًأٓؤٿٺ ٿٔخنخ ٫ڀَ حٿَٗي ًأٓؤٿٺ ٗټَ ن٬ڄظٺ ًأٓؤٿٺ كٔن ٫زخىطٺ ًأٓؤٿٺ ٷڀ
ٛخىٷخ ًأٓؤٿٺ ڃن هَْ ڃخ ط٬ڀڂ ًأ٫ًٌ رٺ ڃن َٗ ڃخ ط٬ڀڂ ًحٓظٰٴَٹ ٿڄخ ط٬ڀڂ انٺ أنض 

 ٫ٚځ حٿٌْٰد.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ ڃ٬ڄَ أهزَنِ أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش  - 

 ٫ن أرِ ح٬ٕٗغ حٿٜن٬خنِ ٫ن أرِ أٓڄخء حٿَكزِ ٫ن ٗيحى رن أ9ًّ
نزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ًٍُ ٿِ حٍٕٝ كظَ ٍأّض أڅ حٿ-

ڃ٘خٍٷيخ ًڃٰخٍريخ ًاڅ ڃڀٺ أڃظِ ْٓزڀٮ ڃخ ًٍُ ٿِ ڃنيخ ًانِ أ٤٫ْض حٿټنِّن حٕرْٞ 
ًحٕكڄَ ًانِ ٓؤٿض ٍرِ ٫ِ ًؿپ ٙ ّيڀٺ أڃظِ رٔنش ر٬خڃش ًأڅ ٙ ّٔڀ٢ ٫ڀْيڂ ٫يًح 

ّٶ ر٠٬يڂ رؤّ ر٬ٞ ًٷخٽ ّخ ڃلڄي انِ اًح ٳْيڀټيڂ ر٬خڃش ًأڅ ٙ ّڀزٔيڂ ٬ْٗخ ًٙ ٌّ
ٷ٠ْض ٷ٠خء ٳبنو ٙ َّى ًانِ ٷي أ٤٫ْظٺ ٕڃظٺ أڅ ٙ أىڀټيڂ رٔنش ر٬خڃش ًٙ أٓڀ٢ 
٫ڀْيڂ ٫يًح ڃڄن ٌٓحىڂ ٳْيڀټٌىڂ ر٬خڃش كظَ ّټٌڅ ر٠٬يڂ ّيڀٺ ر٠٬خ ًر٠٬يڂ ّٸظپ 

ڀَ أڃظِ ر٠٬خ ًر٠٬يڂ ّٔزِ ر٠٬خ ٷخٽ ًٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انِ ٙ أهخٱ ٫
 اٙ حٕثڄش حٿڄ٠ڀْن ٳبًح ًٟ٪ حٿْٔٲ ٳِ أڃظِ ٿڂ َّٳ٪ ٫نيڂ اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن  - 
 أرِ ح٬ٕٗغ ٫ن ٗيحى رن أًّ ٷخٽ9

ؿپ ٻظذ حٗكٔخڅ كٴ٨ض ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حػنظْن أنو ٷخٽ اڅ حهلل ٫ِ ً-
٫ڀَ ٻپ ِٗء ٳبًح ٷظڀظڂ ٳؤكٔنٌح حٿٸظڀش ًاًح ًرلظڂ ٳؤكٔنٌح حٿٌرق ًٿْلي أكيٻڂ ٗٴَطو ػڂ 

 ٿَْف ًرْلظو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن  - 

 أرِ ح٬ٕٗغ ٫ن أرِ أٓڄخء ٫ن ٗيحى رن أًّ ٷخٽ9
 هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ أٳ٤َ حٿلخؿڂ ًحٿڄلـٌځ.ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْؼڂ رن هخٍؿش كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن ٍحٗي  - 
 رن ىحًى حٿٜن٬خنِ ٫ن أرِ ح٬ٕٗغ حٿٜن٬خن9ِ

أنو ٍحف اٿَ ڃٔـي ىڃ٘ٶ ًىـَ رخٿًَحف ٳڀٸِ ٗيحى رن أًّ حٿٜنخرلِ ڃ٬و ٳٸڀض أّن -
خٙ نَّي ىينخ ٿِ أم ٿنخ ڃَّٞ ن٬ٌىه ٳخن٤ڀٸض ڃ٬يڄخ كظَ ىهٚ طَّيحڅ َّكڄټڄخ حهلل ٷ

٫ڀَ ًٿٺ حٿَؿپ ٳٸخٙ ٿو ٻْٲ أٛزلض ٷخٽ أٛزلض رن٬ڄش ٳٸخٽ ٿو ٗيحى أرَ٘ رټٴخٍحص 
حٿْٔجخص ًك٢ حٿو٤خّخ ٳبنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ 

نِ ٫ڀَ ڃخ حرظڀْظو ٳبنو ّٸٌځ ڃن ڃ٠ـ٬و ّٸٌٽ انِ اًح حرظڀْض ٫زيح ڃن ٫زخىُ ڃئڃنخ ٳلڄي
ًٿٺ ٻٌْځ ًٿيطو أڃو ڃن حٿو٤خّخ ًّٸٌٽ حٿَد ٫ِ ًؿپ أنخ ٷْيص ٫زيُ ًحرظڀْظو ًأؿًَح 

 ٿو ٻڄخ ٻنظڂ طـًَڅ ٿو ًىٌ ٛلْق.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ كيػنخ ٫خٛڂ حٕكٌٽ ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

 ٿٜن٬خنِ ٫ن أرِ أٓڄخء حٿَكزِ ٫ن ٗيحى رن أًّ ٷخٽ9ُّي أرِ ٷٚرش ٫ن أرِ ح٬ٕٗغ ح
ڃٍَص ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ػڄخڅ ٫َ٘س ٿْڀش هڀض ڃن ٍڃ٠خڅ -

 ٳؤرَٜ ٍؿٚ ّلظـڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٳ٤َ حٿلخؿڂ ًحٿڄلـٌځ.
كي رن ُّي أهزَنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد ٷخٽ كيػنِ ٫زي حٿٌح - 

٫زخىس رن نِٔ ٫ن ٗيحى رن أًّ أنو رټَ ٳٸْپ ٿو ڃخ ّزټْٺ ٷخٽ ْٗجخ ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ 
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٿو ٳٌٻَطو ٳؤرټخن9ِ

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ أطوٌٱ ٫ڀَ أڃظِ حٿَ٘ٹ ًحٿ٘يٌس حٿوٴْش -
خٽ ن٬ڂ أڃخ أنيڂ ٙ ٬ّزيًڅ ٗڄٔخ ًٙ ٷڄَح ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أطَ٘ٹ أڃظٺ ڃن ر٬يٹ ٷ

ًٙ كـَح ًٙ ًػنخ ًٿټن َّحإًڅ رؤ٫ڄخٿيڂ ًحٿ٘يٌس حٿوٴْش أڅ ّٜزق أكيىڂ ٛخثڄخ 
 ٳظ٬َٝ ٿو ٗيٌس ڃن ٗيٌحطو ٳْظَٹ ٌٛڃو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ رن نخٳ٪ أرٌ حٿْڄخڅ ٷخٽ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ  - 
ڀَ رن ٗيحى ٷخٽ كيػنِ أرِ ٗيحى رن أًّ ٫ًزخىس رن حٿٜخڃض ٫ن ٍحٗي رن ىحًى ٫ن ٬ّ

 كخَٟ ّٜيٷو ٷخٽ9
ٻنخ ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ىپ ٳْټڂ ٯَّذ ٬ّنِ أىپ حٿټظخد ٳٸڀنخ ٙ ّخ -

ٌٍٓٽ حهلل ٳؤڃَ رٰڀٶ حٿزخد ًٷخٽ حٍٳ٬ٌح أّيّټڂ ًٷٌٿٌح ٙ اٿو اٙ حهلل ٳَٳ٬نخ أّيّنخ ٓخ٫ش ػڂ 
َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيه ػڂ ٷخٽ حٿلڄي هلل حٿيڂ ر٬ؼظنِ ريٌه حٿټڀڄش ًٟ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ

ًأڃَطنِ ريخ ٫ًًيطنِ ٫ڀْيخ حٿـنش ًانٺ ٙ طوڀٲ حٿڄ٬ْخى ػڂ ٷخٽ أرًَ٘ح ٳبڅ حهلل ٫ِ 
 ًؿپ ٷي ٯٴَ ٿټڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ رن نخٳ٪ كيػنخ حرن ٫ْخٕ ٫ن ٍحٗي رن ىحًى ٫ن  - 
 ٫ن ٗيحى حرن أًّ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9أرِ أٓڄخء حٿَكزِ 

ْٓټٌڅ ڃن ر٬يُ أثڄش ّڄْظٌڅ حٿٜٚس ٫ن ڃٌحٷْظيخ ٳٜڀٌح حٿٜٚس ٿٌٷظيخ ًحؿ٬ڀٌح -
 ٛٚطټڂ ڃ٬يڂ ٓزلش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن حٿڄزخٍٹ  - 
 ّڂ ٫ن ٟڄَس رن كزْذ ٫ن ٗيحى رن أًّ ٷخٽ9ٷخٽ أنزؤنخ أرٌ رټَ رن أرِ ڃَ
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ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿټْْ ڃن ىحڅ نٴٔو ٫ًڄپ ٿڄخ ر٬ي حٿڄٌص ًحٿ٬خؿِ -
 ڃن أطز٪ نٴٔو ىٌحىخ ًطڄنَ ٫ڀَ حهلل.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى رن ُّي كيػنخ أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش  - 
 رن أًّ ٷخٽ٫9ن أرِ ح٬ٕٗغ ٫ن ٗيحى 

رْنڄخ أنخ أڃِ٘ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ر٬ٞ ٣َٵ حٿڄيّنش ٿؼڄخڅ ٫َ٘س -
ڃ٠ض ڃن ٍڃ٠خڅ ًىٌ آهٌ رْيُ ٳڄَ ٫ڀَ ٍؿپ ّلظـڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ أٳ٤َ حٿلخؿڂ ًحٿڄلـٌځ.
نِ حٿٸٜخد ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ِّّي كيػنخ أرٌ حٿ٬ٚء ٬ّ - 

 ٷظخىس ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن أرِ أٓڄخء ٫ن ٗيحى رن أًّ ٷخٽ9
ٻنض ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿڄيّنش ٷخٽ ًًحٹ ٿؼڄخڅ ٫َ٘س هڀٌڅ ڃن ٍڃ٠خڅ -

 ٳؤرَٜ ٍؿٚ ّلظـڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٳ٤َ حٿلخؿڂ ًحٿڄلـٌځ.
رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫خٛڂ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي - 

 حٕكٌٽ ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن أرِ ح٬ٕٗغ ٫ن ٗيحى رن أ9ًّ
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃَ رَؿپ ّلظـڂ ٳِ ٍڃ٠خڅ ٳٸخٽ أٳ٤َ حٿلخؿڂ -

 ًحٿڄلـٌځ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي رن أرِ ٫ًَرش ٫ن ٫خٛڂ  - 

ِ ٷٚرش ٫ن أرِ ح٬ٕٗغ حٿٜن٬خنِ ٫ن أرِ أٓڄخء حٿَكزِ ٫ن ٗيحى رن حٕكٌٽ ٫ن أر
 أ9ًّ

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أٳ٤َ حٿلخؿڂ ًحٿڄلـٌځ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ هخٿي ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن أرِ ح٬ٕٗغ  - 

 حٿٜن٬خنِ ٫ن ٗيحى رن أ9ًّ
ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٻظذ حٗكٔخڅ ٫ڀَ ٻپ ِٗء  أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو-

 ٳبًح ٷظڀظڂ ٳؤكٔنٌح حٿٸظڀش ًاًح ًرلظڂ ٳؤكٔنٌح حٿٌرلش ًٿْليڅ أكيٻڂ ٗٴَطو ًٿَْف ًرْلظو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ْپ ٫ن ىحًى رن أرِ ىني ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

ن أرِ أٓڄخء حٿَكزِ ٫ن ٗيحى رن أًّ ُّي ًىٌ أرٌ ٷٚرش ٫ن أرِ ح٬ٕٗغ حٿٜن٬خنِ ٫
 ٷخٽ9

ڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀِ ًأنخ أكظـڂ ٳِ ػڄخڅ ٫َ٘س هڀٌڅ ڃن ٍڃ٠خڅ -
 ٳٸخٽ أٳ٤َ حٿلخؿڂ ًحٿڄلـٌځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ كيػنخ كْٔن ٬ّنِ حٿڄ٬ڀڂ ٫ن ٫زي  - 
 ى رن أًّ ٷخٽ9حهلل رن رَّيس ٫ن رَْ٘ رن ٻ٬ذ ٫ن ٗيح

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ْٓي حٙٓظٰٴخٍ حٿڀيڂ أنض ٍرِ ٙ اٿو اٙ أنض هڀٸظنِ -
ًأنخ ٫زيٹ ًأنخ ٫ڀَ ٫ييٹ ٫ًًيٹ ڃخ حٓظ٬٤ض أ٫ًٌ رٺ ڃن َٗ ڃخ ٛن٬ض أرٌء ٿٺ 
رن٬ڄظٺ ٫ڀِ ًأرٌء ٿٺ رٌنزِ ٳخٯٴَ ٿِ انو ٙ ّٰٴَ حٿٌنٌد اٙ أنض ٷخٽ ڃن ٷخٿيخ ر٬يڃخ 

ٷنخ ريخ ٳڄخص ڃن ٌّڃو ٻخڅ ڃن أىپ حٿـنش ًڃن ٷخٿيخ ر٬يڃخ ّڄِٔ ڃٌٷنخ ريخ ّٜزق ڃٌ
 ٳڄخص ڃن ٿْڀظو ٻخڅ ڃن أىپ حٿـنش.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنخ أرِ كيػنخ كْٔن ٫ن حرن رَّيس  - 
 ٷخٽ كيػنِ رَْ٘ رن ٻ٬ذ حٿ٬يًُ أڅ ٗيحى رن أًّ كيػو9

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ْٓي حٙٓظٰٴخٍ ٳٌٻَ حٿليّغ.أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ كيػنخ أرٌ ڃ٬ٌٔى حٿـََُّ ٫ن أرِ  - 

 حٿ٬ٚء رن حٿ٘وَْ ٫ن حٿلن٨ڀِ ٫ن ٗيحى رن أًّ ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ڃن ٍؿپ ّؤًُ اٿَ ٳَحٗو ٳْٸَأ ٌٍٓس ڃن ٻظخد -

پ اٙ ر٬غ حهلل ٫ِ ًؿپ اٿْو ڃڀټخ ّلٴ٨و ڃن ٻپ ِٗء ّئًّو كظَ ّيذ ڃظَ حهلل ٫ِ ًؿ
ىذ ٷخٽ ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ّڀڄنخ ٻڀڄخص ني٫ٌ رين ٳِ ٛٚطنخ أً ٷخٽ 
ٳِ ىرَ ٛٚطنخ حٿڀيڂ انِ أٓؤٿٺ حٿؼزخص ٳِ حٕڃَ ًأٓؤٿٺ ٫ِّڄش حٿَٗي ًأٓؤٿٺ ٗټَ 

خ ًٿٔخنخ ٛخىٷخ ًحٓظٰٴَٹ ٿڄخ ط٬ڀڂ ًأٓؤٿٺ ڃن ن٬ڄظٺ ًكٔن ٫زخىطٺ ًأٓؤٿٺ ٷڀزخ ٓڀْڄ
 هَْ ڃخ ط٬ڀڂ ًأ٫ًٌ رٺ ڃن َٗ ڃخ ط٬ڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ٷ٫ِش رن ٌّٓي حٿزخىڀِ ٫ن  - 
٫خٛڂ رن ڃوڀي ٫ن أرِ ح٬ٕٗغ حٿٜن٬خنِ ٷخٽ أرِ كيػنخ حْٕٗذ ٳٸخٽ ٫ن أرِ ٫خٛڂ 

 ٗيحى رن أًّ ٷخٽ9حٕكٌٽ ٫ن أرِ ح٬ٕٗغ ٫ن 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٷَٝ رْض ٬َٗ ر٬ي حٿ٬٘خء حٓهَس ٿڂ طٸزپ ٿو -

 ٛٚس طڀٺ حٿڀْڀش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿلڄْي ٬ّنِ حرن ريَحځ ٷخٽ كيػنخ  - 

ٌٍٓٽ حهلل  كيّغٗيَ ٬ّنِ حرن كٌٗذ كيػنِ حرن ٯنڂ أڅ ٗيحى رن أًّ كيػو ٫ن 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ٿْلڄڀن َٗحٍ ىٌه حٕڃش ٫ڀَ ٓنن حٿٌّن هڀٌح ڃن ٷزڀيڂ أىپ حٿټظخد كًٌ حٿٸٌس رخٿٸٌس.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ ٷ٫ِش ٷخٽ كيػنِ كڄْي  - 

 ح٫َٕؽ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ڃلڄٌى رن ٿزْي ٫ن ٗيحى رن أًّ ٷخٽ9
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ك٠َطڂ ڃٌطخٻڂ ٳؤٯڄ٠ٌح حٿزَٜ ٳبڅ حٿزَٜ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل -

 ّظز٪ حٿًَف ًٷٌٿٌح هَْح ٳبنو ّئڃن ٫ڀَ ڃخ ٷخٽ أىپ حٿڄْض.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن حْٕٗذ ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنخه ٫زْي حهلل  - 

 رن حٿڄَْٰس ٫ن ٬ّڀَ رن ٗيحى رن أًّ ٷخٽ9
ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْو ليّغ ٻخڅ أرٌ ًٍ ّٔڄ٪ حٿ ٷخٽ ٗيحى رن أًّ-

حٿ٘يس ػڂ ّوَؽ اٿَ ٷٌڃو ّٔڀڂ ٿ٬ڀو ّ٘يى ٫ڀْيڂ ػڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 َّهٚ ٳْو ر٬ي ٳڀڂ ّٔڄ٬و أرٌ ًٍ ٳْظ٬ڀٶ أرٌ ًٍ رخٕڃَ حٿ٘يّي.

ِ ٷٚرش ٫ڄن كيػو ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ أٌّد ٫ن أر - 
 ٗيحى رن أ9ًّ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطَ ٫ڀَ ٍؿپ ّلظـڂ ٳِ حٿزٸْ٪ ٿؼڄخڅ ٫َ٘س هڀض -
 ڃن ٍڃ٠خڅ ًىٌ آهٌ رْيُ ٳٸخٽ أٳ٤َ حٿلخؿڂ ًحٿڄلـٌځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن هخٿي ٫ن أرِ  - 
 ن ٗيحى رن أًّ ٷخٽ9ٷٚرش ٫ن أرِ ح٬ٕٗغ ٫
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ػنظخڅ كٴ٨ظيڄخ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ أڅ حهلل ٻظذ حٗكٔخڅ ٫ڀَ -
ٻپ ِٗء ٳبًح ٷظڀظڂ ٳؤكٔنٌح حٿٸظڀش ًاًح ًرلظڂ ٳؤكٔنٌح حٿٌرلش ًٿْلي أكيٻڂ ٗٴَطو ًٿَْف 

 ًرْلظو.
 نِ حرن ريَحځ ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿلڄْي ٬ّ - 
ٷخٽ ٗيَ رن كٌٗذ ٷخٽ حرن ٯنڂ ٿڄخ ىهڀنخ ڃٔـي حٿـخرْش أنخ ًأرٌ حٿيٍىحء ٿٸْنخ ٫زخىس رن -

حٿٜخڃض ٳؤهٌ ّڄْنِ ر٘ڄخٿو ًٗڄخٽ أرِ حٿيٍىحء رْڄْنو ٳوَؽ ّڄِ٘ رْننخ ًنلن ننظـَ 
أً  ًحهلل أ٫ڀڂ ٳْڄخ نظنخؿَ ًًحٹ ٷٌٿو ٳٸخٽ ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٿجن ٣خٽ رټڄخ ٫ڄَ أكيٻڄخ

ٻٚٻڄخ ٿٌْٗټخڅ أڅ طَّخ حٿَؿپ ڃن ػؾ حٿڄٔڀڄْن ٬ّنِ ڃن ٢ًٓ ٷَأ حٿٸَآڅ ٫ڀَ ٿٔخڅ 
ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤ٫خىه ًأريحه ًأكپ كٚٿو ًكَځ كَحڃو ًنِٽ ٫ني ڃنخُٿو أً 
ٷَأه ٫ڀَ ٿٔخڅ أهْو ٷَحءس ٫ڀَ ٿٔخڅ ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤ٫خىه ًأريحه ًأكپ 

ٽ ٫ني ڃنخُٿو ٙ ّلٌٍ ٳْټڂ اٙ ٻڄخ ّلٌٍ ٍأّ حٿلڄخٍ حٿڄْض كٚٿو ًكَځ كَحڃو ًنِ
ٷخٽ ٳزْنخ نلن ٻٌٿٺ اً ٣ڀ٪ ٗيحى رن أًّ ٫ًٌٱ رن ڃخٿٺ ٳـڀٔخ اٿْنخ ٳٸخٽ ٗيحى اڅ 
أهٌٱ ڃخ أهخٱ ٫ڀْټڂ أّيخ حٿنخّ ٿڄخ ٓڄ٬ض ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ 

ٌ حٿيٍىحء حٿڀيڂ ٯٴَ أًٿڂ ّټن ڃن حٿ٘يٌس حٿوٴْش ًحٿَ٘ٹ ٳٸخٽ ٫زخىس رن حٿٜخڃض ًأر
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي كيػنخ أڅ حٿ٤ْ٘خڅ ٷي ّجْ أڅ ٬ّزي ٳِ ؿَِّس حٿ٬َد 
ٳؤڃخ حٿ٘يٌس حٿوٴْش ٳٸي ٫َٳنخىخ ىِ ٗيٌحص حٿينْخ ڃن نٔخثيخ ًٗيٌحطيخ ٳڄخ ىٌح حٿَ٘ٹ 

ٌّٜځ ٿو أً حٿٌُ طوٌٳنخ رو ّخ ٗيحى ٳٸخٽ ٗيحى أٍأّظټڂ ٿٌ ٍأّظڂ ٍؿٚ ّٜڀِ ٿَؿپ أً 
ّظٜيٵ ٿو أطًَڅ أنو ٷي أَٗٹ ٷخٿٌح ن٬ڂ ًحهلل انو ڃن ٛڀَ ٿَؿپ أً ٛخځ ٿو أً طٜيٵ 
ٿو ٿٸي أَٗٹ ٳٸخٽ ٗيحى ٳبنِ ٷي ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن ٛڀَ 
َّحثِ ٳٸي أَٗٹ ًڃن ٛخځ َّحثِ ٳٸي أَٗٹ ًڃن طٜيٵ َّحثِ ٳٸي أَٗٹ ٳٸخٽ ٫ٌٱ 

٬ّڄي اٿَ ڃخ حرظَٰ ٳْو ًؿيو ڃن ًٿٺ حٿ٬ڄپ ٻڀو ٳْٸزپ ڃخ هڀٚ ٿو رن ڃخٿٺ ٫ني ًٿٺ أٳٚ 
ًّي٩ ڃخ َّ٘ٹ رو ٳٸخٽ ٗيحى ٫ني ًٿٺ ٳبنِ ٷي ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ّٸٌٽ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ّٸٌٽ أنخ هَْ ٷْٔڂ ٿڄن أَٗٹ رِ ڃن أَٗٹ رِ ْٗجخ ٳبڅ ك٘يه 

 و ٯنِ.٫ڄڀو ٷڀْڀو ًٻؼَْه ٿَّ٘ټو حٿٌُ أَٗٹ رو ًأنخ ٫ن
 اٌؼشتاض تٓ عاس٠ح ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ًًٻْ٪ ٷخٙ كيػنخ ّلَْ رن ٻؼَْ ٫ن  - 
 ڃلڄي رن ارَحىْڂ ٫ن هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن حٿ٬َرخٝ رن ٓخٍّش9

 ڀؼخنِ ڃَس.أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٔظٰٴَ ٿڀٜٲ حٿڄٸيځ ػٚػخ ًٿ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ڃ٬خًّش ٬ّنِ حرن ٛخٿق  - 

٫ن ٟڄَس رن كزْذ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ڄًَ حٿٔڀڄِ أنو ٓڄ٪ حٿ٬َرخٝ رن ٓخٍّش 
 ٷخٽ9

٨٫ًنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٨٫ٌش ًٍٳض ڃنيخ حٿ٬ٌْڅ ًًؿڀض ڃنيخ حٿٸڀٌد -
حهلل اڅ ىٌه ٿڄ٨٫ٌش ڃٌى٩ ٳڄخًح ط٬يي اٿْنخ ٷخٽ ٷي طَٻظټڂ ٫ڀَ حٿز٠ْخء ٿْڀيخ ٷڀنخ ّخ ٌٍٓٽ 

ٻنيخٍىخ ٙ ِّّٮ ٫نيخ ر٬يُ اٙ ىخٿٺ ًڃن ٬ّٖ ڃنټڂ ٳٍَْٔ حهظٚٳخ ٻؼَْح ٳ٬ڀْټڂ رڄخ 
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٫َٳظڂ ٫ن ٓنظِ ًٓنش حٿوڀٴخء حٿَحٗيّن حٿڄييّْن ٫ًڀْټڂ رخٿ٤خ٫ش ًاڅ ٫زيح كزْ٘خ 
 ئڃن ٻخٿـڄپ حٕنٲ كْؼڄخ حنٸْي حنٸخى.٠٫ٌح ٫ڀْيخ رخٿنٌحؿٌ ٳبنڄخ حٿڄ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن هخٿي حٿوْخ١ كيػنخ ڃ٬خًّش ٬ّنِ حرن ٛخٿق  - 
 ٫ن ٌّنْ رن ْٓٲ ٫ن حٿلَع رن ُّخى ٫ن أرِ ٍىڂ ٫ن ٫َرخٝ رن ٓخٍّش ٷخٽ9

حٿٌٰحء ى٫خنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ حٿٔلٌٍ ٳِ ٍڃ٠خڅ ٳٸخٽ ىڀڂ اٿَ ىٌح -
 حٿڄزخٍٹ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿ٠لخٹ رن ڃوڀي ٫ن ػٌٍ ٫ن هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن  - 
 ٫زي حٿَكڄن رن ٫ڄًَ حٿٔڀڄِ ٫ن ٫َرخٝ رن ٓخٍّش ٷخٽ9

ٛڀَ ٿنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٴـَ ػڂ أٷزپ ٫ڀْنخ ٳ٨٫ٌنخ ڃ٨٫ٌش رڀْٰش -
أً ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻؤڅ ىٌه ڃ٨٫ٌش ڃٌى٩  ًٍٳض ٿيخ ح٫ْٕن ًًؿڀض ڃنيخ حٿٸڀٌد ٷڀنخ

ٳؤًٛنخ ٷخٽ أًْٛټڂ رظٸٌٍ حهلل ًحٿٔڄ٪ ًحٿ٤خ٫ش ًاڅ ٻخڅ ٫زيح كزْ٘خ ٳبنو ڃن ٬ّٖ ڃنټڂ 
ٍَّ ر٬يُ حهظٚٳخ ٻؼَْح ٳ٬ڀْټڂ رٔنظِ ًٓنش حٿوڀٴخء حٿَحٗيّن حٿڄييّْن ٠٫ًٌح ٫ڀْيخ 

 ري٫ش ٟٚٿش. رخٿنٌحؿٌ ًاّخٻڂ ًڃليػخص حٕڃٌٍ ٳبڅ ٻپ ڃليػش ري٫ش ًاڅ ٻپ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٌٿْي رن ڃٔڀڂ كيػنخ ػٌٍ رن ِّّي كيػنخ هخٿي رن  - 

 ڃ٬يحڅ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ٫ڄًَ حٿٔڀڄَ ًكـَ رن كـَ ٷخ9ٙ
آطْنخ حٿ٬َرخٝ رن ٓخٍّش ًىٌ ڃڄن نِٽ ٳْو ًٙ ٫ڀَ حٿٌّن اًح ڃخ أطٌٹ ٿظلڄڀيڂ ٷڀض ٙ -

ڄنخ ًٷڀنخ أطْنخٹ ُحثَّن ٫ًخثيّن ً ڃٸظزْٔن ٳٸخٽ ٫َرخٝ ٛڀَ أؿيڃخ أكڄڀټڂ ٫ڀْو ٳٔڀ
رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٜزق ًحص ٌّځ ػڂ أٷزپ ٫ڀْنخ ٳ٨٫ٌنخ ڃ٨٫ٌش رڀْٰش 
ًٍٳض ڃنيخ حٿ٬ٌْڅ ًًؿڀض ڃنيخ حٿٸڀٌد ٳٸخٽ ٷخثپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻؤڅ ىٌه ڃ٨٫ٌش ڃٌى٩ 

ٿٔڄ٪ ًحٿ٤خ٫ش ًاڅ ٻخڅ ٫زيح كزْ٘خ ٳبنو ڃن ٳڄخًح ط٬يي اٿْنخ ٳٸخٽ أًْٛټڂ رظٸٌٍ حهلل ًح
٬ّٖ ڃنټڂ ر٬يُ ٳٍَْٔ حهظٚٳخ ٻؼَْح ٳ٬ڀْټڂ رٔنظِ ًٓنش حٿوڀٴخء حٿَحٗيّن حٿڄييّْن 
ٳظڄٔټٌح ريخ ٠٫ًٌح ٫ڀْيخ رخٿنٌحؿٌ ًاّخٻڂ ًڃليػخص حٕڃٌٍ ٳبڅ ٻپ ڃليػش ري٫ش ًٻپ 

 ري٫ش ٟٚٿش.
ػنخ رٸْش كيػنخ رـَْ رن ٬ٓي ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٌْس رن َّٗق كي - 

 هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن حرن أرِ رٚٽ ٫ن ٫َرخٝ رن ٓخٍّش أنو كيػيڂ9
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٨٫ًيڂ ٌّڃخ ر٬ي ٛٚس حٿٰيحس ٳٌٻَه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن ى٘خځ حٿيٓظٌحثِ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ  - 

ن حٿلَع ٫ن هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن أرِ رٚٽ ٫ن حٿ٬َرخٝ رن ٫ن ڃلڄي رن ارَحىْڂ ر
 ٓخٍّش أنو كيػيڂ9

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٨٫ًيڂ ٌّڃخ ر٬ي ٛٚس حٿٰيحس ٳٌٻَه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن ى٘خځ حٿيٓظٌحثِ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ  - 

 يحڅ ٫ن حٿ٬َرخٝ رن ٓخٍّش أنو كيػيڂ.٫ن ڃلڄي رن ارَحىْڂ رن حٿلَع ٫ن هخٿي رن ڃ٬
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٔظٰٴَ ٿڀٜٲ حٿڄٸيځ ػٚع ڃَحٍ ًٿڀؼخنِ ڃَس.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٛخٿق ٫ن  - 

 ٬ْٓي رن ىخنت ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿ٬َرخٝ رن ٓخٍّش ٷخٽ9
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حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رټَح ٳؤطْظو أطٸخٟخه ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٷ٠نِ ػڄن  ر٬ض ڃن حٿنزِ ٛڀَ-
رټَُ ٳٸخٽ أؿپ ٙ أٷ٠ْټيخ اٙ ٿـْنْش ٷخٽ ٳٸ٠خنِ ٳؤكٔن ٷ٠خثِ ٷخٽ ًؿخءه أ٫َحرِ 
ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٷ٠نِ رټَُ ٳؤ٤٫خه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّڃجٌ ؿڄٚ ٷي 

ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ  أٓن ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٌح هَْ ڃن رټَُ
 هَْ حٿٸٌځ هَْىڂ ٷ٠خء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ڃ٬خًّش ٬ّنِ حرن ٛخٿق  - 
 ٫ن ٬ْٓي رن ٌّٓي حٿټڀزِ ٫ن ٫زي حهلل رن ىٚٽ حٿٔڀڄِ ٫ن ٫َرخٝ رن ٓخٍّش ٷخٽ9

ي حهلل ٿوخطڂ حٿنزْْن ًاڅ آىځ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٫ز-
ٿڄنـيٽ ڃن ٣ْنظو ًٓؤنزجټڂ رؤًٽ ًٿٺ ى٫ٌس أرِ ارَحىْڂ ًر٘خٍس ٫َْٔ رِ ًٍإّخ أڃِ 

 حٿظِ ٍأص ًٻٌٿٺ أڃيخص حٿنزْْن طَّن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿ٬ٚء ًىٌ حٿلٔن رن ٌٓحٍ ٷخٽ كيػنخ ٿْغ ٫ن  - 

 ن ٫زي ح٫ٕڀَ رن ىٚٽ حٿٔڀڄِ ٫ن ٫َرخٝ رن ٓخٍّش ٷخٽ9ڃ٬خًّش ٫ن ٬ْٓي رن ٌّٓي ٫
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ انِ ٫زي حهلل ًهخطڂ حٿنزْْن ٳٌٻَ ڃؼڀو ًُحى -

ٳْو أڅ أځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأص كْن ٬ًٟظو نٌٍح أٟخءص ڃنو ٷٌٍٜ 
 حٿ٘خځ.

ن رن ڃييُ ٫ن ڃ٬خًّش ٬ّنِ حرن ٛخٿق كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄ - 
٫ن ٌّنْ رن ْٓٲ ٫ن حٿلَع رن ُّخى ٫ن أرِ ٍىڂ ٫ن حٿ٬َرخٝ رن ٓخٍّش حٿٔڀڄِ 

 ٷخٽ9
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّي٫ٌنخ اٿَ حٿٔلٌٍ ٳِ ٗيَ ٍڃ٠خڅ -

 ٬ٌحد.ىڀڄٌح اٿَ حٿٌٰحء حٿڄزخٍٹ ػڂ ٓڄ٬ظو ّٸٌٽ حٿڀيڂ ٫ڀڂ ڃ٬خًّش حٿټظخد ًحٿلٔخد ًٷو حٿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خٛڂ كيػنخ ًىذ رن هخٿي حٿلڄِٜ كيػظنِ أځ  - 

 كزْزش رنض حٿ٬َرخٝ ٷخٿض9
كيػنِ أرِ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كَځ ٌّځ هْزَ ٻپ ًُ ڃوڀذ ڃن حٿ٤َْ -

 ٌنين.ًٿلٌځ حٿلڄَ حٕىڀْش ًحٿوڀْٔش ًحٿڄـؼڄش ًأڅ ط٣ٌؤ حٿٔزخّخ كظَ ٬٠ّن ڃخ ٳِ ر٤
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خٛڂ كيػنخ ًىذ أرٌ هخٿي ٷخٽ كيػظنِ أځ كزْزش  - 

 رنض حٿ٬َرخٝ ٫ن أرْيخ9
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّؤهٌ حٿٌرَس ڃن ٷٜش ڃن ٳِء حهلل ٫ِ ًؿپ -

٢ ًحٿڄو٢ْ ٳْٸٌٽ ڃخٿِ ڃن ىٌح اٙ ڃؼپ ڃخ ٕكيٻڂ اٙ حٿوڄْ ًىٌ ڃَىًى ٳْټڂ ٳؤىًح حٿوْ
ٳڄخ ٳٌٷيخ ًاّخٻڂ ًحٿٰڀٌٽ ٳبنو ٫خٍ ًٗنخٍ ٫ڀَ ٛخكزو ٌّځ حٿٸْخڃش ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن 
ًًٍٍ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ ٓنخڅ ٫ن ًىذ ىٌح ٷخٽ ٫زي حهلل ٫زي ح٫ٕڀَ رن ىٚٽ ىٌ 

 حٿٌٜحد.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ؿ٬ٴَ ًىٌ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ حٿڄيحثنِ أهزَنِ ٫زخى  - 

 حځ ٫ن ٓٴْخڅ رن حٿلْٔن ٫ن هخٿي رن ٬ٓي ٫ن حٿ٬َرخٝ رن ٓخٍّش ٷخٽ9رن حٿ٬ٌ
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ حٿَؿپ اًح ٓٸَ حڃَأطو ڃن حٿڄخء أؿَ -

 ٷخٽ ٳؤطْظيخ ٳٔٸْظيخ ًكيػظيخ رڄخ ٓڄ٬ض ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
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خٽ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ّلَْ ٫ن ڃلڄي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ٷ - 
رن ارَحىْڂ ٫ن هخٿي رن ڃ٬يحڅ كيػو أڅ ؿزَْ رن نٴَْ كيػو أڅ حٿ٬َرخٝ كيػو ًٻخڅ 

 حٿ٬َرخٝ حرن ٓخٍّش ڃن أٛلخد حٿٜٴش ٷخٽ9
 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٫ڀَ حٿٜٲ حٿڄٸيځ ػٚػخ ٫ًڀَ حٿؼخنِ ًحكيس.-
خ كٌْس رن َّٗق كيػنخ رٸْش رن حٿٌٿْي كيػنخ رلَْ رن ٬ٓي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػن - 

 ٫ن هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن ؿزَْ رن نٴَْ ٫ن حٿ٬َرخٝ رن ٓخٍّش9
٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٻخڅ ّٜڀِ ٫ڀَ حٿٜٲ حًٕٽ ػٚػخ ٫ًڀَ حٿٌُ -

 ّڀْو ًحكيس.
رن ٫ْخٕ ٬ّنِ آڄخ٫ْپ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْؼڂ رن هخٍؿش ٷخٽ كيػنخ ح - 

 ٫ن ٛٴٌحڅ رن ٫ڄًَ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ڃَْٔس ٫ن حٿ٬َرخٝ رن ٓخٍّش ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حهلل ٫ِ ًؿپ حٿڄظلخرٌڅ رـٚٿِ ٳِ ٧پ ٫َِٗ -

 ٌّځ ٙ ٧پ اٙ ٧ڀِ ٷخٽ ٫زي حهلل ًأكٔزنِ ٷي ٓڄ٬ظو ڃنو.
رن َّٗق ٬ّنِ حرن ِّّي حٿل٠َڃِ ًِّّي رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنِ كٌْس  - 

٫زي ٍرو ٷخٙ كيػنخ رٸْش ٷخٽ كيػنِ رلَْ رن ٬ٓي ٫ن هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن حرن أرِ رٚٽ 
 ٫ن ٫َرخٝ رن ٓخٍّش9

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ّوظٜڂ حٿ٘ييحء ًحٿڄظٌٳٌڅ ٫ڀَ ٳَٗيڂ اٿَ ٍرنخ -
حٿ٘ييحء اهٌحننخ ٷظڀٌح ٻڄخ ٷظڀنخ ًّٸٌٽ  ٫ِ ًؿپ ٳِ حٿٌّن ّظٌٳٌڅ ڃن حٿ٤خ٫ٌڅ ٳْٸٌٽ

حٿڄظٌٳٌڅ ٫ڀَ ٳَٗيڂ اهٌحننخ ڃخطٌح ٫ڀَ ٳَٗيڂ ٻڄخ ڃظنخ ٫ڀَ ٳَٗنخ ٳْٸٌٽ حٿَد ٫ِ 
ًؿپ حن٨ًَح اٿَ ؿَحكيڂ ٳبڅ أٗزيض ؿَحكيڂ ؿَحف حٿڄٸظٌٿْن ٳبنيڂ ڃنيڂ ًڃ٬يڂ ٳبًح 

 ؿَحكيڂ ٷي أٗزيض ؿَحكيڂ.
٫زي ٍرو كيػنخ رٸْش رن حٿٌٿْي ٷخٽ كيػنِ رلَْ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن - 

 رن ٬ٓي ٫ن هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن حرن أرِ رٚٽ ٫ن ٫َرخٝ رن ٓخٍّش أنو كيػيڂ9
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸَأ حٿڄٔزلخص ٷزپ أڅ َّٷي ًٷخٽ اڅ ٳْين آّش -

 أٳ٠پ ڃن أٿٲ آّش.
ٳ٪ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن ٟڄ٠ڂ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ رن نخ - 

 رن ٫ٍُش ٫ن َّٗق رن ٫زْي ٷخٽ9
ٷخٽ حٿ٬َرخٝ رن ٓخٍّش ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّوَؽ ٫ڀْنخ ٳِ حٿٜٴش ٫ًڀْنخ -

حٿلٌطټْش ٳْٸٌٽ ٿٌ ط٬ڀڄٌڅ ڃخ ًهَ ٿټڂ ڃخ كِنظڂ ٫ڀَ ڃخ ًٍُ ٫نټڂ ًٿْٴظلن ٿټڂ ٳخٍّ 
 ًحٿًَځ.

ػنخ حٿلټڂ رن نخٳ٪ ٷخٽ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن رلَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 
 رن ٬ٓي ٫ن هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن ؿزَْ رن نٴَْ ٫ن حٿ٬َرخٝ رن ٓخٍّش ٷخٽ9

 ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿٜٲ حٿڄٸيځ ػٚػخ ٫ًڀَ حٿٌُ ّڀْو ًحكيس.-
ػنخ أرٌ رټَ ٫ن ٬ْٓي رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ حٿلټڂ رن نخٳ٪ كي - 

 ٌّٓي ٫ن حٿ٬َرخٝ رن ٓخٍّش حٿٔڀڄِ ٷخٽ9
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ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ انِ ٫زي حهلل ٳِ أځ حٿټظخد ٿوخطڂ حٿنْْن ًاڅ -
آىځ ٿڄنـيٽ ٳِ ٣ْنظو ًٓؤنزجټڂ رظؤًّپ ًٿٺ ى٫ٌس أرِ ارَحىْڂ ًر٘خٍس ٫َْٔ ٷٌڃو ًٍإّخ 

ءص ٿو ٷٌٍٜ حٿ٘خځ ًٻٌٿٺ طٍَ أڃيخص حٿنزْْن أڃِ حٿظِ ٍأص أنو هَؽ ڃنيخ نٌٍ أٟخ
 ٛڀٌحص حهلل ٫ڀْيڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن رلَْ رن ٬ٓي  - 
 ٫ن هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن حرن أرِ رٚٽ ٫ن حٿ٬َرخٝ رن ٓخٍّش ٷخٽ9

ٌڅ ٫ڀَ ٳَٗيڂ اٿَ حهلل ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ّوظٜڂ حٿ٘ييحء ًحٿڄظٌٳ-
٫ِ ًؿپ ٳِ حٿٌّن ڃخطٌح ڃن حٿ٤خ٫ٌڅ ٳْٸٌٽ حٿ٘ييحء اهٌحننخ ٷظڀٌح ًّٸٌٽ حٿڄظٌٳٌڅ ٫ڀَ 
ٳَٗيڂ اهٌحننخ ڃخطٌح ٫ڀَ ٳَٗيڂ ٻڄخ ڃظنخ ٳْٸ٠ِ حهلل ٫ِ ًؿپ رْنيڂ أڅ حن٨ًَح اٿَ 
ؿَحكخص حٿڄ٬٤نْن ٳبڅ أٗزيض ؿَحكخص حٿ٘ييحء ٳيڂ ڃنيڂ ٳْن٨ًَڅ اٿَ ؿَحف حٿڄ٬٤نْن 

 بًح ىڂ ٷي أٗزيض ٳْڀلٸٌڅ ڃ٬يڂ.ٳ
 أتٟ ػاِش األؽؼشٞ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي رن ٫زي حٿٌحٍع ٷخٽ كيػنخ ڃخٿٺ رن ڃٌٰٽ 
 كيػنخ ٫ڀِ رن ڃيٍٹ ٫ن أرِ ٫خڃَ ح٬َُٕٗ ٷخٽ9

خ ٫خڃَ أٙ ٯَْص ٻخڅ ٍؿپ ٷظپ ڃنيڂ رؤ٣ًخّ ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ أر-
ٳظٚ ىٌه حّٓش ّخ أّيخ حٿٌّن آڃنٌح ٫ڀْټڂ أنٴٔټڂ ٙ ٠َّٻڂ ڃن ٟپ اًح ىيّظڂ ٳ٠ٰذ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ أّن ًىزظڂ انڄخ ىِ ّخ أّيخ حٿٌّن آڃنٌح ٙ ٠َّٻڂ ڃن 

 ٟپ ڃن حٿټٴخٍ اًح حىظيّظڂ.
ػنخ أرِ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًىذ رن ؿََّ ٷخٽ كي - 

ڃًٚ ّليع ٫ن نڄَْ رن أًّ ٫ن ڃخٿٺ رن ڃًَٔف ٫ن ٫خڃَ رن أرِ ٫خڃَ ح٬َُٕٗ 
 ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ن٬ڂ حٿلِ حٕٓي ًح٬ٌَّٕٗڅ ٙ ّٴًَڅ ٳِ حٿٸظخٽ ًٙ ّٰڀٌڅ ىڂ ڃنِ ًأنخ ڃنيڂ ٷخٽ ٫خڃَ -
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿټنو ٷخٽ ىڂ ڃنِ ٳليػض رو ڃ٬خًّش ٳٸخٽ ٿْْ ىټٌح ٷخٽ 

ًاٿِ ٳٸخٽ ٿْْ ىټٌح كيػنِ أرِ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿټنو ٷخٽ ىڂ ڃنِ ًأنخ 
 ڃخ ًٍحه اٙ ؿََّ.ليّغ أرْٺ ٷخٽ ٫زي حهلل ىٌح ڃن أؿٌى حٿليّغ ڃنيڂ ٷخٽ ٳؤنض اًح أ٫ڀڂ ر

زؤنخ ٬ْٗذ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ أن - 
 كْٔن كيػنخ ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن ٫خڃَ أً أرِ ٫خڃَ أً أرِ ڃخٿٺ9

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْنڄخ ىٌ ؿخٿْ ٳِ ڃـڀْ ٳْو أٛلخرو ؿخءه ؿزَّپ ٫ڀْو -
حٿٔٚځ ٳِ ٯَْ ٌٍٛطو ّلٔزو ٍؿٚ ڃن حٿڄٔڀڄْن ٳٔڀڂ ٫ڀْو ٳَى ٫ڀْو حٿٔٚځ ػڂ ًٟ٪ 

٫ڀَ ٍٻزظِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ ٿو ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ حٗٓٚځ ٳٸخٽ ؿزَّپ ّيه 
أڅ طٔڀڂ ًؿيٺ هلل ًأڅ ط٘يي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ًأڅ ڃلڄيح ٫زيه ًٌٍٓٿو ًطٸْڂ حٿٜٚس 
ًطئطِ حٿِٻخس ٷخٽ ٳبًح ٳ٬ڀض ًٿٺ ٳٸي أٓڀڄض ٷخٽ ن٬ڂ ػڂ ٷخٽ ڃخ حّٗڄخڅ ٷخٽ أڅ طئڃن رخهلل 

ثټش ًحٿټظخد ًحٿنزْْن ًحٿڄٌص ًحٿلْخس ر٬ي حٿڄٌص ًحٿـنش ًحٿنخٍ ًحٿٌْځ حٓهَ ًحٿڄٚ
ًحٿلٔخد ًحٿڄِْحڅ ًحٿٸيٍ ٻڀو هَْه ًَٗه ٷخٽ ٳبًح ٳ٬ڀض ًٿٺ ٳٸي آڃنض ٷخٽ ن٬ڂ ػڂ ٷخٽ 
ڃخ حٗكٔخڅ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ أڅ ط٬زي حهلل ٻؤنٺ طَحه ٳبنٺ اڅ ٻنض ٙ طَحه ٳيٌ َّحٹ ٷخٽ 
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ًنٔڄ٪ ٍؿ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿْو ًٙ ٳبًح ٳ٬ڀض ًٿٺ ٳٸي أكٔنض ٷخٽ ن٬ڂ 
ٍَّ حٿٌُ ّټڀڄو ًٙ ّٔڄ٪ ٻٚڃو ٷخٽ ٳڄظَ حٿٔخ٫ش ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓزلخڅ حهلل هڄْ ڃن حٿْٰذ ٙ ٬ّڀڄيخ اٙ حهلل ٫ِ ًؿپ اڅ حهلل ٫نيه ٫ڀڂ 

نٴْ ڃخًح طټٔذ ٯيح ًڃخ طيٍُ حٿٔخ٫ش ًّنِٽ حٿْٰغ ٬ًّڀڂ ڃخ ٳِ حٍٕكخځ ًڃخ طيٍُ 
نٴْ رؤُ أٍٝ طڄٌص اڅ حهلل ٫ڀْڂ هزَْ ٳٸخٽ حٿٔخثپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٗجض كيػظٺ 
ر٬ٚڃظْن طټٌنخڅ ٷزڀيخ ٳٸخٽ كيػنِ ٳٸخٽ اًح ٍأّض حٕڃش طڀي ٍريخ ٤ًٌّٽ أىپ حٿزنْخڅ 

ٷخٽ ػڂ  رخٿزنْخڅ ٫ًخى حٿ٬خٿش حٿلٴخس ٍإًّ حٿنخّ ٷخٽ ًڃن أًٿجٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ حٿ٬َّذ
ًٿَ ٳڀڄخ ٿڂ نَ ٣َّٸو ر٬ي ٷخٽ ٓزلخڅ حهلل ػٚػخ ىٌح ؿزَّپ ؿخء ٿ٬ْڀڂ حٿنخّ ىّنيڂ ًحٿٌُ 

 نٴْ ڃلڄي رْيه ڃخ ؿخءنِ ٷ٢ اٙ ًأنخ أ٫َٳو اٙ أڅ طټٌڅ ىٌه حٿڄَس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿلڄْي ٷخٽ كيػنِ ٗيَ رن  - 

 خٽ9كٌٗذ ٫ن حرن ٫زخّ ٷ
ًًٻَ ڃڀٜٸخ رو ليّغ نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن أٛنخٱ حٿنٔخء ًًٻَ حٿ-

ٷخٽ ؿڀْ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃـڀٔخ ٳؤطخه ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳـڀْ رْن ّيُ 
ًٷخٽ ٳْو اڅ ٗجض كيػظٺ رڄ٬خٿڂ ٿيخ ىًڅ ليّغ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ حٿ

ٽ حهلل ٳليػنِ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٍأّض حٕڃش ًٿٺ ٷخٽ أؿپ ّخ ٌٍٓ
 ًٿيص ٍرظيخ ٳٌٻَ حٿليّغ.

 اٌؽشز األؽؼشٞ ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ هڀٲ ڃٌَٓ رن هڀٲ ٻخڅ ٬ّي ٳِ  - 

٫ن ؿيه ڃڄ٤ٌٍ ٫ن حٿلَع ح٬َُٕٗ حٿزيٙء كيػنخ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن ُّي رن ٓٚځ 
9 
أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ أڃَ ّلَْ رن ُٻَّخ ٫ڀْيڄخ حٿٔٚځ -

روڄْ ٻڀڄخص أڅ ط٬ڄپ رين ًأڅ ّؤڃَ رنِ آَحثْپ أڅ ٬ّڄڀٌح رين ًٻخى أڅ ّز٤ت ٳٸخٽ ٿو 
٬ڄڀٌح رين ٳبڃخ ٫َْٔ انٺ ٷي أڃَص روڄْ ٻڀڄخص أڅ ط٬ڄپ رين ًطؤڃَ رنِ آَحثْپ أڅ ّ

أڅ طزڀٰين ًاڃخ أڅ أرڀٰين ٳٸخٽ ّخ أهِ انِ أهَ٘ اڅ ٓزٸظنِ أڅ أ٫ٌد أً ّؤٲ رِ ٷخٽ 
ٳـڄ٪ ّلَْ رنِ آَحثْپ ٳِ رْض حٿڄٸيّ كظَ حڃظٖ حٿڄٔـي ٳٸ٬ي ٫ڀَ حٿَ٘ٱ ٳلڄي حهلل 
ًأػنَ ٫ڀْو ػڂ ٷخٽ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ أڃَنِ روڄْ ٻڀڄخص أڅ أ٫ڄپ رين ًآڃَٻڂ أڅ ط٬ڄڀٌح 

ًٿين أڅ ط٬زيًح حهلل ٙ طَ٘ٻٌح رو ْٗجخ ٳبڅ ڃؼپ ًٿٺ ڃؼپ ٍؿپ اٗظٍَ ٫زيح ڃن رين أ
هخٿٚ ڃخٿو رٌٍٵ أً ًىذ ٳـ٬پ ٬ّڄپ ًّئىُ ٯڀظو اٿَ ٯَْ ْٓيه ٳؤّټڂ َٓه أڅ ّټٌڅ 
٫زيه ٻٌٿٺ ًاڅ حهلل ٫ِ ًؿپ هڀٸټڂ ًٍُٷټڂ ٳخ٫زيًه ًٙ طَ٘ٻٌح رو ْٗجخ ًآڃَٻڂ 

و ٫زيه ڃخٿڂ ّڀظٴض ٳبًح ٛڀْظڂ ٳٚ طڀظٴظٌح رخٿٜٚس ٳبڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ّنٜذ ًؿيو ٿٌؿ
ًآڃَٻڂ رخٿْٜخځ ٳبڅ ڃؼپ ًٿٺ ٻڄؼپ ٍؿپ ڃ٬و َٛس ڃن ڃٔٺ ٳِ ٫ٜخرش ٻڀيڂ ّـي ٍّق 
حٿڄٔٺ ًاڅ هڀٌٱ ٳڂ حٿٜخثڂ ٫ني حهلل أ٣ْذ ڃن ٍّق حٿڄٔٺ ًآڃَٻڂ رخٿٜيٷش ٳبڅ ڃؼپ 

ٽ ىپ ٿټڂ أڅ ًٿٺ ٻڄؼپ ٍؿپ أَٓه حٿ٬يً ٳ٘يًح ّيّو اٿَ ٫نٸو ًٷيڃٌه ٿ٠َْرٌح ٫نٸو ٳٸخ
أٳظيُ نٴِٔ ڃنټڂ ٳـ٬پ ّٴظيُ نٴٔو ڃنيڂ رخٿٸڀْپ ًحٿټؼَْ كظَ ٳٺ نٴٔو ًآڃَٻڂ رٌٻَ حهلل 
٫ِ ًؿپ ٻؼَْح ًاڅ ڃؼپ ًٿٺ ٻڄؼپ ٍؿپ ٣ڀزو حٿ٬يً َٓح٫خ ٳِ أػَه ٳؤطَ كٜنخ كْٜنخ 
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ٳظلٜن ٳْو ًاڅ حٿ٬زي أكٜن ڃخ ّټٌڅ ڃن حٿ٤ْ٘خڅ اًح ٻخڅ ٳِ ًٻَ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷخٽ 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ آڃَٻڂ روڄْ حهلل أڃَنِ رين رخٿـڄخ٫ش ًحٿٔڄ٪ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل

ًحٿ٤خ٫ش ًحٿيـَس ًحٿـيخى ٳِ ٓزْپ حهلل ٳبنو ڃن هَؽ ڃن حٿـڄخ٫ش ٷْي ٗزَ ٳٸي هڀ٪ ٍرٸش 
حٗٓٚځ ڃن ٫نٸو اٙ أڅ َّؿ٪ ًڃن ى٫خ ري٫ٌٍ حٿـخىڀْش ٳيٌ ڃن ؿؼخء ؿينڂ ٷخٿٌح ّخ 

ًاڅ ٛخځ ًاڅ ٛڀَ ٫ًُڂ أنو ڃٔڀڂ ٳخى٫ٌح  ٌٍٓٽ حهلل ًاڅ ٛخځ ًاڅ ٛڀَ ٷخٽ
 حٿڄٔڀڄْن رؤٓڄخثيڂ رڄخ ٓڄخىڂ حهلل ٫ِ ًؿپ حٿڄٔڀڄْن حٿڄئڃنْن ٫زخى حهلل ٫ِ ًؿپ.

 اٌّمذاَ تٓ ِؼذ ٠ىشب اٌىٕذٞ أتٟ وش٠ّح ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 
ّي ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ ػٌٍ ٬ّنِ حرن ُ - 

كيػنِ كزْذ رن ٫زْي ٫ن حٿڄٸيحځ رن ڃ٬ي ّټَد أرِ ٻَّڄش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ ٷخٽ9

 اًح أكذ أكيٻڂ أهخه ٳڀ٬ْڀڄو أنو ّلززو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش كيػنِ ڃنٌٍٜ ٫ن  - 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٬٘زِ ٫ن حٿڄٸيحځ رن ڃ٬ي ّټَد أرِ ٻَّڄش أنو ٓڄ٪ 
 ّٸٌٽ9

ٿْڀش حٿ٠ْٲ ًحؿزش ٫ڀَ ٻپ ڃٔڀڂ ٳبڅ أٛزق رٴنخثو ڃلًَڃخ ٻخڅ ىّنخ ٿو ٫ڀْو اڅ ٗخء -
 حٷظ٠خه ًاڅ ٗخء طَٻو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّخى رن ٫زي حهلل حٿزټخثِ ٷخٽ كيػنخ ڃنٌٍٜ ٫ن ٫خڃَ  - 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ٫9ن أرِ ٻَّڄش ٍؿپ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْڀش حٿ٠ْٲ ًحؿزش ٫ڀَ ٻپ ڃٔڀڂ ٳبڅ أٛزق رٴنخثو -
 ڃلًَڃخ ٻخڅ ىّنخ ٿو ٫ڀْو اڅ ٗخء حٷظ٠خه ًاڅ ٗخء طَٻو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ ٷخٽ أنخ كَِّ رن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ  - 
 ن ڃ٬ي ّټَد حٿټنيُ ٷخٽ٫9ٌٱ حٿـَِٗ ٫ن حٿڄٸيحځ ر

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٙ انِ أًطْض حٿټظخد ًڃؼڀو ڃ٬و اٙ أنِ أًطْض -
حٿٸَآڅ ًڃؼڀو ڃ٬و أٙ ٌّٗٺ ٍؿپ ّنؼنِ ٗز٬خنخ ٫ڀَ أٍّټظو ّٸٌٽ ٫ڀْټڂ رخٿٸَآڅ ٳڄخ 

خٍ ًؿيطڂ ٳْو ڃن كٚٽ ٳؤكڀٌه ًڃخ ًؿيطڂ ٳْو ڃن كَحځ ٳلَڃٌه أٙ ٙ ّلپ ٿټڂ ٿلڂ حٿلڄ
حٕىڀِ ًٙ ٻپ ًُ نخد ڃن حٿٔزخ٩ أٙ ًٙ ٿٸ٤ش ڃن ڃخٽ ڃ٬خىي اٙ أڅ ّٔظٰنِ ٫نيخ 

 ٛخكزيخ ًڃن نِٽ رٸٌځ ٳ٬ڀْيڂ أڅ ّٸًَىڂ ٳبڅ ٿڂ ّٸًَىڂ ٳڀيڂ أڅ ٬ّٸزٌىڂ رڄؼپ ٷَحىڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ريّپ ٫ن ٫ڀِ رن أرِ  - 

ي ٫ن أرِ ٫خڃَ حٿيٌُنِ ٫ن حٿڄٸيحځ أرِ ٻَّڄش ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٣ڀلش ٫ن ٍحٗي رن ٬ٓ
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9

ڃن طَٹ ٻٖ ٳبٿَ حهلل ًٌٍٓٿو ًٍرڄخ ٷخٽ ٳبٿْنخ ًڃن طَٹ ڃخٙ ٳڀٌحٍػو ًحٿوخٽ ًحٍع -
 ڃن ٙ ًحٍع ٿو ًأنخ ًٍحع ڃن ٙ ًحٍع ٿو، ٿو اٍػو ًأ٫ٸپ ٫نو.

ـخؽ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٳٌٻَه ًٷخٽ ٫ن حٿڄٸيحځ ڃن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ك - 
 ٻنيس ًٻخڅ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نلٌه.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن حرن حٿڄزخٍٹ ٫ن ػٌٍ ٫ن  - 
 هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن حٿڄٸيحځ رن ڃ٬ي ّټَد ٷخٽ9

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻْڀٌح ٬٣خڃټڂ ّزخٍٹ ٿټڂ ٳْو. ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ حٿـٌىُ ّليع  - 

 ٫ن حرن حٿڄيخؿَ ٫ن حٿڄٸيحځ رن ڃ٬ي ّټَد أرِ ٻَّڄش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9
ٻپ ڃٔڀڂ نَٜه كظَ ّؤهٌ أّڄخ ڃٔڀڂ أٟخٱ ٷٌڃخ ٳؤٛزق حٿ٠ْٲ ڃلًَڃخ ٳبڅ كٸخ ٫ڀَ -

 رٸٍَ ٿْڀظو ڃن ٫ٍُو ًڃخٿو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن أرِ حٿ٬زخّ ٷخٽ كيػنخ رٸْش ٷخٽ كيػنخ رلَْ  - 

 رن ٬ٓي ٫ن هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن حٿڄٸيحځ رن ڃ٬يٍ ّټَد ٷخٽ9
ض ًٿيٹ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ أ٬٣ڄض نٴٔٺ ٳيٌ ٿٺ ٛيٷش ً ڃخ أ٬٣ڄ-

 ٳيٌ ٿٺ ٛيٷش ًڃخ أ٬٣ڄض ًُؿٺ ٳيٌ ٿٺ ٛيٷش ًڃخ أ٬٣ڄض هخىڃٺ ٳيٌ ٿٺ ٛيٷش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ كيػنخ رٸْش رن حٿٌٿْي ٫ن أ٣ٍؤس رن  - 

 حٿڄنٌٍ ٫ن ر٬ٞ أْٗخم حٿـني ٫ن حٿڄٸيحځ رن ڃ٬يٍ ّټَد ٷخٽ9
ٻ٤ڂ هيًى حٿيًحد ًٷخٽ اڅ حهلل ٫ِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنيَ ٫ن -

 ًؿپ ٷي ؿ٬پ ٿټڂ ٫ْٜخ ًْٓخ٣خ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن أرِ حٿ٬زخّ كيػنخ رٸْش كيػنخ رلَْ رن ٬ٓي  - 

 كيػنخ هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن حٿڄٸيحځ رن ڃ٬يٍ ٻَد9
ذ اٿَ حهلل ٫ِ أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃخ أٻپ أكي ڃنټڂ ٬٣خڃخ أك-

 ًؿپ ڃن ٫ڄپ ّيّو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ ًحٿلټڂ رن نخٳ٪ ٷخٙ كيػنخ آڄخ٫ْپ  - 

 رن ٫ْخٕ ٫ن رلَْ رن ٬ٓي ٫ن هخٿي حرن ڃ٬يحڅ ٫ن حٿڄٸيحځ رن ڃ٬يٍ ٻَد حٿټنيُ ٷخٽ9
ڂ ٓض هٜخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٿڀ٘يْي ٫ني حهلل ٫ِ ًؿپ ٷخٽ حٿلټ-

أڅ ّٰٴَ ٿو ٳِ أًٽ ىٳ٬ش ڃن ىڃو ًٍَّ ٷخٽ حٿلټڂ ًٍَّ ڃٸ٬يه ڃن حٿـنش ًّلڀَ كڀش 
حّٗڄخڅ ًًِّؽ ڃن حٿلٌٍ حٿ٬ْن ًّـخٍ ڃن ٫ٌحد حٿٸزَ ًّؤڃن ڃن حٿٴ٩ِ حٕٻزَ ٷخٽ 
حٿلټڂ ٌّځ حٿٴ٩ِ حٕٻزَ ًٌّٟ٪ ٫ڀَ ٍأٓو طخؽ حٿٌٷخٍ حٿْخٷٌطش ڃنو هَْ ڃن حٿينْخ ًڃخ 

 ن ًٓز٬ْن ًُؿش ڃن حٿلٌٍ حٿ٬ْن ًّ٘ٴ٪ ٳِ ٓز٬ْن انٔخنخ ڃن أٷخٍرو.ٳْيخ ًًِّؽ حػنظْ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ رن نخٳ٪ كيػنخ حرن ٫ْخٕ ٫ن رلَْ رن ٬ٓي ٫ن  - 

هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن ٻؼَْ رن ڃَس ٫ن ٫زخىس رن حٿٜخڃض ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ڃؼپ ًٿٺ.

كيػنخ كٌْس رن َّٗق كيػنخ رٸْش كيػنخ رلَْ رن ٬ٓي ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 
 هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن حٿڄٸيحځ رن ڃ٬يٍ ٻَد9

أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٌّْٛټڂ رخٕٷَد -
 ٳخٕٷَد.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٌْس رن َّٗق ًأكڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ ٷخٙ كيػنخ رٸْش  - 
 نخ رلَْ رن ٬ٓي ٫ن هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن حٿڄٸيحځ رن ڃ٬يٍ ٻَد ٷخٽ9كيػ
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 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿلََّ ًحٿٌىذ ٫ًن ڃْخػَ حٿنڄٌٍ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس ٷخٽ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ٓڀْڂ حٿټنخنِ ٷخٽ  - 

 ن ڃ٬يٍ ٻَد حٿټنيُ ٷخٽ9كيػنخ ّلَْ رن ؿخرَ حٿ٤خثِ ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿڄٸيحځ ر
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃخ ڃٖ حرن آىځ ٫ًخء َٗح ڃن ر٤ن كٔذ -

 حرن آىځ أٻٚص ّٸڄن ٛڀزو ٳبڅ ٻخڅ ٙ ڃلخٿش ٳؼڀغ ٬٣خځ ًػڀغ َٗحد ًػڀغ ٿنٴٔو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ هڀٲ رن حٿٌٿْي ٷخٽ كيػنخ حرن ٫ْخٕ ٫ن رلَْ رن ٬ٓي  - 

 هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن حٿڄٸيحځ رن ڃ٬ي ّټَد حٿټني٫9ُن 
٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٌّْٛټڂ رؤڃيخطټڂ اڅ حهلل ٌّْٛټڂ رآرخثټڂ -

 اڅ حهلل ٌّْٛټڂ رخٕٷَد ٳخٕٷَد.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس ٷخٽ كيػنخ كَِّ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن  - 

 ڃِ ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿڄٸيحځ رن ڃ٬يٍ ٻَد حٿټنيُ ٷخٽ9ڃَْٔس حٿل٠َ
أطِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٌٌٟء ٳظٌٟؤ ٳٰٔپ ٻٴْو ػٚػخ ػڂ ٯٔپ ًؿيو -

ػٚػخ ػڂ ٯٔپ ًٍح٫ْو ػٚػخ ػٚػخ ػڂ ڃ٠ڄٞ ًحٓظن٘ٶ ػٚػخ ًڃٔق رَأٓو ًأًنْو 
 ٧خىَىڄخ ًرخ٣نيڄخ ًٯٔپ ٍؿڀْو ػٚػخ ػٚػخ.

رِ كيػنخ كٌْس رن َّٗق كيػنخ رٸْش كيػنخ رلَْ رن ٬ٓي ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 
 هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٷخٽ9

ًٳي حٿڄٸيحځ رن ڃ٬يٍ ٻَد ٫ًڄًَ رن حٌٕٓى اٿَ ڃ٬خًّش ٳٸخٽ ڃ٬خًّش ٿڀڄٸيحځ أ٫ڀڄض -
أڅ حٿلٔن رن ٫ڀِ طٌٳِ ٳَؿ٪ حٿڄٸيحځ ٳٸخٽ ٿو ڃ٬خًّش أطَحىخ ڃْٜزش ٳٸخٽ ًٿڂ ٙ أٍحىخ 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كـَه ًٷخٽ ىٌح ڃنِ ًكْٔن ڃن ڃْٜزش ًٷي ٬ًٟو ٌٍٓٽ حهلل 
 ٫ڀِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيڄخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ رن نخٳ٪ ٷخٽ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن رلَْ  - 
 رن ٬ٓي ٫ن هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن حٿڄٸيحځ رن ڃ٬يٍ ٻَد9

ٌٽ ڃخ أٻپ أكي ڃنټڂ ٬٣خڃخ ٳِ أنو ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخ٤ٓخ ّيّو ّٸ-
 حٿينْخ هَْح ٿو ڃن أڅ ّؤٻپ ڃن ٫ڄپ ّيّو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ رن نخٳ٪ ٷخٽ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن رلَْ  - 
 رن ٬ٓي ٫ن هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن حٿڄٸيحځ رن ڃ٬يٍ ٻَد9

ٌ ٿٺ ٛيٷش ًًٿيٹ أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃخ أ٬٣ڄض نٴٔٺ ٳي-
 ًًُؿظٺ ًهخىڃٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ظخد كيػنخ ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن حٿڄزخٍٹ ٷخٽ كيػنخ رٸْش  - 
 رن حٿٌٿْي ٷخٽ كيػنخ رلَْ رن ٬ٓي ٫ن هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن حٿڄٸيحځ رن ڃ٬يٍ ٻَد9

 حٿڄزخٍٹ.٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٫ڀْټڂ رٌٰحء حٿٔلَ ٳبنو ىٌ حٿٌٰحء -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٛخٿق ٫ن  - 

 أرِ ٫زي حٿَكڄن حٿټنيُ ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿڄٸيحځ رن ڃ٬يٍ ٻَد ٷخٽ9
نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٿلٌځ حٿلڄَ حٗنْٔش ٫ًن ٻپ ًُ نخد ڃن -

 حٿٔزخ٩.
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٫زي حٿَكڄن ًُّي رن حٿلزخد ٷخٙ كيػنخ ڃ٬خًّش رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 
ٛخٿق ٫ن حٿلٔن رن ؿخرَ ٷخٽ ُّي ٳِ كيّؼو كيػنِ حٿلٔن رن ؿخرَ ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿڄٸيحځ 

 رن ڃ٬يٍ ٻَد ّٸٌٽ9
كَځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ هْزَ أْٗخء ػڂ ٷخٽ ٌّٗٺ أكيٻڂ أڅ ّټٌرنِ -

رْننخ ًرْنټڂ ٻظخد حهلل ٳڄخ ًؿينخ ٳْو ڃن  ًىٌ ڃظټت ٫ڀَ أٍّټظو ّليع رليّؼِ ٳْٸٌٽ
كٚٽ حٓظلڀڀنخه ًڃخ ًؿينخ ٳْو ڃن كَحځ كَڃنخه أٙ ًاڅ ڃخ كَځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼپ ڃخ كَځ حهلل.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ًأرٌ ن٬ْڂ ٷخٙ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن  - 

 أرٌ ن٬ْڂ حٿڄٸيحځ أرٌ ٻَّڄش حٿ٘خڃِ ٷخٽ9حٿ٬٘زِ ٫ن حٿڄٸيحځ أرِ ٻَّڄش ٷخٽ 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڀْڀش حٿ٠ْٲ ٷخٽ أرٌ ن٬ْڂ كٶ ًحؿزش ٳبڅ أٛزق -

 رٴنخثو ٳيٌ ىّن ٫ڀْو ٳبڅ ٗخء حٷظ٠َ ًاڅ ٗخء طَٹ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض ڃنٌٍٜح  - 

 ٿڄٸيحځ أرِ ٻَّڄش أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9ّليع ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ح
٫ڀَ ٻپ ڃٔڀڂ ٿڀْڀش حٿ٠ْٲ كٶ ًحؿزش ٳبڅ أٛزق رٴنخثو ٳيٌ ٫ڀْو ىّن اڅ ٗخء حٷظ٠َ -

 ًاڅ ٗخء طَٹ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ حٿـٌىُ  - 

ڄٸيحځ أرِ ٻَّڄش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ّليع ٫ن ٬ْٓي رن حٿڄيخؿَ ٫ن حٿ
 ٷخٽ9

أّڄخ ڃٔڀڂ أٟخٱ ٷٌڃخ ٳؤٛزق حٿ٠ْٲ ڃلًَڃخ ٳبڅ كٸخ ٫ڀَ ٻپ ڃٔڀڂ نَٜه كظَ ّؤهٌ -
 رٸٍَ حٿڀْڀش ٿْڀظو ڃن ٫ٍُو ًڃخٿو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ أرٌ حٿـٌىُ أهزَنِ  - 
حٿڄيخؿَ أنو ٓڄ٪ حٿڄٸيحځ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٳٌٻَ  أنو ٓڄ٪ ٬ْٓي رن

 ڃؼڀو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن هخٿي ٷخٽ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٛخٿق ٫ن ٍحٗي  - 

 رن ٬ٓي ٫ن حٿڄٸيحځ رن ڃ٬يٍ ٻَد حٿټنيُ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9
ىّنخ أً ٬ْٟش ٳبٿِ ًأنخ ًٿِ ڃن ٙ ًٿِ ٿو أٳٺ ٫نو ڃن طَٹ ڃخٙ ٳڀٌٍػظو ًڃن طَٹ -

 ًأٍع ڃخٿو ًحٿوخٽ ًٿَ ڃن ٙ ًٿِ ٿو ّٴٺ ٫نو ًَّع ڃخٿو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ڃ٬خًّش رن ٛخٿق ٷخٽ  - 

 ٓڄ٬ض ٍحٗي رن ٬ٓي ّليع ٫ن حٿڄٸيحځ رن ڃ٬يٍ ٻَد ٷخٽ9
 ٓڀڂ ٳٌٻَ ڃؼڀو اٙ أنو ٷخٽ أٳٺ ٫نٌه.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ ٷخٽ كيػنخ أرٌ رټَ رن أرِ ڃَّڂ ٷخٽ9 - 
ٻخنض ٿڄٸيحځ رن ڃ٬يٍ ٻَد ؿخٍّش طزْ٪ حٿڀزن ًّٸزٞ حٿڄٸيحځ حٿؼڄن ٳٸْپ ٿو ٓزلخڅ حهلل -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطزْ٪ حٿڀزن ًطٸزٞ حٿؼڄن ٳٸخٽ ن٬ڂ ًڃخ رؤّ رٌٿٺ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل
 ّٸٌٽ ٿْؤطْن ٫ڀَ حٿنخّ ُڃخڅ ٙ ّنٴ٪ ٳْو اٙ حٿيّنخٍ ًحٿيٍىڂ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن  - 
 حٿڄٸيحځ أرِ ٻَّڄش ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڀْڀش حٿ٠ْٲ ًحؿزش ٳبڅ أٛزق رٴنخثو ٳيٌ ىّن ٿو -
 ٳبڅ ٗخء حٷظ٠َ ًاڅ ٗخء طَٹ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٷخٽ كيػنخ ريّپ رن  - 
ڃَْٔس ٫ن ٫ڀِ حرن أرِ ٣ڀلش ٫ن ٍحٗي رن ٬ٓي ٫ن أرِ ٫خڃَ حٿيٌُنِ ٫ن حٿڄٸيحځ 

 ٷخٽ9
ڃخٙ ٳڀٌحٍػو ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن طَٹ ىّنخ أً ٬ْٟش ٳبٿِ ًڃن طَٹ -

ًأنخ ڃٌٿَ ڃن ٙ ڃٌٿَ ٿو أٍع ڃخٿو ًأٳٺ ٫خنو ًحٿوخٽ ڃٌٿَ ڃن ٙ ڃٌٿَ ٿو َّع ڃخٿو 
 ًّٴٺ ٫خنو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ريّپ حٿ٬ٸْڀِ أهزَنِ ٷخٽ  - 
ٓڄ٬ض ٫ڀِ رن أرِ ٣ڀلش ّليع ٫ن ٍحٗي رن ٬ٓي ٫ن أرِ ٫خڃَ حٿيٌُنِ ٫ن حٿڄٸيحځ 

 ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
ڃن طَٹ ٻٖ ٳبٿِ ٷخٽ ًٍرڄخ ٷخٽ اٿَ حهلل ًاٿَ ٌٍٓٿو ًڃن طَٹ ڃخٙ ٳڀٌٍػظو ًأنخ -

 ًحٍع ڃن ٙ ًحٍع ٿو أ٫ٸپ ٫نو ًأٍػو ًحٿوخٽ ًحٍع ڃن ٙ ًحٍع ٿو ٬ّٸپ ٫نو ًَّػو.
ڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ حٿلَحنِ كيػنخ ڃلڄي رن كَد كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أك - 

حٕرَٕ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ٓڀْڂ ٫ن ٛخٿق رن ّلَْ رن حٿڄٸيحځ ٫ن ؿيه حٿڄٸيحځ رن ڃ٬يٍ 
 ٻَد ٷخٽ9

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٳڀلض ّخ ٷيّڂ اڅ ٿڂ طټن أڃَْح ًٙ ؿخرْخ ًٙ ٫َّٴخ.-
 أتٟ س٠ؽأح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس ٷخٽ كيػنخ كَِّ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٬ٓي رن ڃَػي كيػ - 
حٿَكزِ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي حٿَكڄن رن كٌٗذ ّليع ٫ن ػٌرخڅ رن ٗيَ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٻَّذ 
رن أرَىش ًىٌ ؿخٿْ ڃ٪ ٫زي حٿڄڀٺ ريَّ حٿڄَحڅ ًًٻًَح حٿټزَ ٳٸخٽ ٻَّذ ٓڄ٬ض أرخ 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9 ٍّلخنش ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل
انو ٙ ّيهپ ِٗء ڃن حٿټزَ حٿـنش ٷخٽ ٳٸخٽ ٷخثپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ أكذ أڅ أطـڄپ رٔزٶ -

٣ٌِٓ ًٗٔ٪ ن٬ڀِ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ًٿٺ ٿْْ رخٿټزَ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ 
 ؿڄْپ ّلذ حٿـڄخٽ انڄخ حٿټزَ ڃن ٓٴو حٿلٶ ًٯڄٚ حٿنخّ ر٬ْنْو.

ِ أرِ كيػنخ ٫ٜخځ رن هخٿي كيػنخ كَِّ رن ٫ؼڄخڅ ٫ن ٬ٓي رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 
ڃَػي حٿَكزِ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي حٿَكڄن رن كٌٗذ ّليع ٫ن ػٌرخڅ رن ٗيَ ح٬َُٕٗ 
ٷخٽ ٓڄ٬ض ٻَّذ رن أرَىش ًىٌ ؿخٿْ ڃ٪ ٫زي حٿڄڀٺ ٫ڀَ ََّٓه ريَّ ڃَحڅ ًًٻَ 

 حٿټزَ ٳٸخٽ ٻَّذ ٓڄ٬ض أرخ ٍّلخنش ّٸٌٽ9
٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ ّيهپ ِٗء ڃن حٿټزَ حٿـنش ٳٸخٽ ٷخثپ ّخ  ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

نزِ حهلل انِ أكذ أڅ أطـڄپ رلزٚڅ ٣ٌِٓ ًٗٔ٪ ن٬ڀِ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
اڅ ًٿٺ ٿْْ رخٿټزَ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ؿڄْپ ّلذ حٿـڄخٽ انڄخ حٿټزَ ڃن ٓٴو حٿلٶ ًٯڄٚ 

 ن٬پ.حٿنخّ ر٬ْنْو ٬ّنِ رخٿلزٚڅ ًَْٓ حٿ١ٌٔ ًٗٔ٪ حٿ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ رن ڃلڄي كيػنخ ٿْغ كيػنِ ِّّي رن أرِ كزْذ  - 
 ٫ن أرِ حٿلْٜن حٿلڄَُْ ٫ن أرِ ٍّلخنش أنو ٷخٽ9

رڀٰنخ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن حٿٌَٗ ًحٿٌٗڂ ً حٿنظٲ ًحٿڄ٘خٯَس -
 ًحٿڄټخڃ٬ش ًحٿٌٛخٽ ًحٿڄٚڃٔش.

ػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٯْٚڅ كيػنخ حٿڄٴ٠پ رن ٳ٠خٿش كيػنِ كيػنخ ٫زي حهلل كي - 
٫ْخٕ رن ٫زخّ ٫ن أرِ حٿلْٜن حٿيْؼڂ رن ٗٴِ أنو ٓڄ٬و ّٸٌٽ هَؿض أنخ ًٛخكذ 
ٿِ ّٔڄَ أرخ ٫خڃَ ٍؿپ ڃن حٿڄ٬خٳَ ٿْٜڀِ ربّڀْخء ًٻخڅ ٷخٛيڂ ٍؿپ ڃن حُٕى ّٸخٽ ٿو 

َ حٿڄٔـي ػڂ أىٍٻظو ٳـڀٔض أرٌ ٍّلخنش ڃن حٿٜلخرش ٷخٽ أرٌ حٿلْٜن ٳٔزٸنِ ٛخكزِ اٿ
 اٿَ ؿنزو ٳٔؤٿنِ ىپ أىٍٻض ٷٜٚ أرِ ٍّلخنش ٳٸڀض ٙ ٳٸخٽ ٓڄ٬ظو ّٸٌٽ9

نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٫َ٘س ٫ن حٿٌَٗ ًحٿٌٗڂ ًحٿنظٲ ٫ًن ڃټخڃ٬ش -
حٿَؿپ حٿَؿپ رَْٰ ٬ٗخٍ ٫ًن ڃټخڃ٬ش حٿڄَأس حٿڄَأس رَْٰ ٬ٗخٍ ًأڅ ّـ٬پ حٿَؿپ ٳِ 

ح ڃؼپ ح٫ٕٚځ ًأڅ ّـ٬پ ٫ڀَ ڃنټزْو ڃؼپ ح٫ٕخؿڂ ٫ًن حٿنيزَ ًٍٻٌد أٓٴپ ػْخرو كََّ
 حٿنڄٌٍ ًٿزٌّ حٿوخطڂ اٙ ٿٌُ ٓڀ٤خڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد كيػنِ ّلَْ رن أٌّد ٫ن ٫ْخٕ ٫ن  - 
٫زخّ حٿلڄَُْ ٫ن أرِ كْٜن حٿلـَُ ٫ن ٫خڃَ حٿلـَُ ٫ن أرِ ٍّلخنش ٫ن حٿنزِ 

 ڀْو ًٓڀڂ9ٛڀَ حهلل ٫
أنو ٻَه ٫َ٘ هٜخٽ حٿٌَٗ ًحٿنظٲ ًحٿٌٗڂ ًڃټخڃ٬ش حٿَؿپ حٿَؿپ ًحٿڄَأس حٿڄَأس ٿْْ -

رْنيڄخ ػٌد ًحٿنيزش ًٍٻٌد حٿنڄٌٍ ًحطوخً حٿيّزخؽ ىينخ ًىينخ أٓٴپ ٳِ حٿؼْخد ًٳِ 
 حٿڄنخٻذ ًحٿوخطڂ اٙ ٿٌُ ٓڀ٤خڅ.

ػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلٔن رن ڃٌَٓ حْٕٗذ ٷخٽ كي - 
كيػنخ ٫ْخٕ رن ٫زخّ ٷخٽ كيػنِ أرٌ حٿلْٜن ٫ن أرِ ٍّلخنش ٛخكذ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ9
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن حٿوخطڂ اٙ ٿٌُ ٓڀ٤خڅ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ أرٌ رټَ رن ٫ْخٕ ٫ن كڄْي  - 

 س رن نِٔ ٫ن أرِ ٍّلخنش9حٿټنيُ ٫ن ٫زخى
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن حنظٔذ اٿَ ط٬ٔش آرخء ٻٴخٍ َّّي ريڂ ٫ِح -

 ًٻَڃخ ٳيٌ ٫خَٗىڂ ٳِ حٿنخٍ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد ٷخٽ كيػنِ ٫زي حٿَكڄن رن َّٗق ٷخٽ  - 

ٿظـْزِ ٷخٽ أرِ ًٷخٽ ٯَْه ٓڄ٬ض ڃلڄي رن ٓڄَْ حٿ٫َْنِ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض أرخ ٫خڃَ ح
 حٿـنزِ ٬ّنِ ٯَْ ُّي أرٌ ٫ڀِ حٿـنزِ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض أرخ ٍّلخنش ّٸٌٽ9

ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٯًِس ٳؤطْنخ ًحص ٿْڀش اٿَ َٗٱ ٳزظنخ ٫ڀْو -
ٳؤٛخرنخ رَى ٗيّي كظَ ٍأّض ڃن ّلٴَ ٳِ حٍٕٝ كٴَس ّيهپ ٳْيخ ًّڀٸِ ٫ڀْو حٿلـٴش 

ڄخ ٍأٍ ًٿٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿنخّ نخىٍ ڃن ّلَٓنخ ٬ّنِ حٿظَّ ٳڀ
ٳِ ىٌه حٿڀْڀش ًأى٫ٌ ٿو ري٫خء ّټٌڅ ٳْو ٳ٠پ ٳٸخٽ ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ أنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل 
ٳٸخٽ حىنو ٳينخ ٳٸخٽ ڃن أنض ٳظٔڄَ ٿو حٕنٜخٍُ ٳٴظق ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
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ڀڄخ ٓڄ٬ض ڃخ ى٫خ رو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿي٫خء ٳؤٻؼَ ڃنو ٷخٽ أرٌ ٍّلخنش ٳ
ٳٸڀض أنخ ٍؿپ آهَ ٳٸخٽ حىنو ٳينٌص ٳٸخٽ ڃن أنض ٷخٽ ٳٸڀض أنخ أرٌ ٍّلخنش ٳي٫خ ري٫خء 
ىٌ ىًڅ ڃخ ى٫خ ٿٖنٜخٍُ ػڂ ٷخٽ كَڃض حٿنخٍ ٫ڀَ ٫ْن ىڃ٬ض أً رټض ڃن هْ٘ش حهلل 

ٍ ٫ڀَ ٫ْن أهٍَ ػخٿؼش ًكَڃض حٿنخٍ ٫ڀَ ٫ْن ٓيَص ٳِ ٓزْپ حهلل أً ٷخٽ كَڃض حٿنخ
ٿڂ ّٔڄ٬يخ ڃلڄي رن ٓڄَْ ٷخٽ ٫زي حهلل ٷخٽ أرِ ًٷخٽ ٯَْه ٬ّنِ ٯَْ ُّي أرٌ ٫ڀِ 

 حٿـنزِ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ظخد ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن حٿڄزخٍٹ ٷخٽ كيػنخ  - 

أهزَه كٌْس رن َّٗق أهزَنِ ٫ْخٕ رن ٫زخّ حٿٸظزخنِ ٫ن أرِ حٿلْٜن حٿلـَُ أنو 
أنو ًٛخكزخ ٿو ّڀِڃخڅ أرخ ٍّلخنش ّظ٬ڀڄخڅ ڃنو هَْح ٷخٽ ٳل٠َ ٛخكزِ ٌّڃخ ًٿڂ أك٠َ 

 ٳؤهزَنِ ٛخكزِ أنو ٓڄ٪ أرخ ٍّلخنش ّٸٌٽ9
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كَځ ٫َ٘س حٿٌَٗ ًحٿٌٗڂ ًحٿنظٲ ًڃټخڃ٬ش حٿَؿپ -

ٌد ًه٤ِ كََّ ٫ڀَ رخٿَؿپ ٿْْ رْنيڄخ ػٌد ًڃټخڃ٬ش حٿڄَأس رخٿڄَأس ٿْْ رْنيڄخ ػ
أٓٴپ حٿؼٌد ًه٤ِ كََّ ٫ڀَ حٿ٬خطٸْن ًحٿنڄَ ٬ّنِ ؿڀيس حٿنڄَ ًحٿنيزش ًحٿوخطڂ اٙ ٿٌُ 

 ٓڀ٤خڅ.
 أتٟ ِششذ اٌغٕٛٞ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٌٿْي رن ڃٔڀڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض حرن ؿخرَ ّٸٌٽ كيػنِ رَٔ  - 
ًحػڀش رن حٕٓٸ٪ ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  رن ٫زْي حهلل حٿل٠َڃِ أنو ٓڄ٪

 ّٸٌٽ كيػنِ أرٌ ڃَػي حٿٰنٌُ ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9
 ٙ طٜڀٌح اٿَ حٿٸزٌٍ ًٙ طـڀٌٔح ٫ڀْيخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ظخد رن ُّخى ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن حٿڄزخٍٹ  - 

ِ رن آلٶ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ِّّي رن ٷخٽ أرِ ًكيػنخ ٫ڀ
ؿخرَ ًٷخٽ كيػنخ رَٔ رن ٫زْي حهلل ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ اىٍّْ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ًحػڀش رن حٕٓٸ٪ 

 ّٸٌٽ ٓڄ٬ض أرخ ڃَػي حٿٰنٌُ ّٸٌٽ9
 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ طـڀٌٔح ٫ڀَ حٿٸزٌٍ ًٙ طٜڀٌح ٫ڀْيخ.-

 ش اٌعّؼٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ػّؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٌْس رن َّٗق ًِّّي رن ٫زي ٍرو ٷخٙ كيػنخ رٸْش رن  - 

حٿٌٿْي كيػنِ رلَْ رن ٬ٓي ٫ن هخٿي رن ڃ٬يحڅ كيػنخ ؿزَْ رن نٴَْ أڅ ٫ڄَ حٿـڄ٬ِ 
 كيػو9

ظ٬ڄڀو ٷزپ ڃٌطو ٳٔؤٿو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح أٍحى حهلل ر٬زي هَْح حٓ-
ٍؿپ ڃن حٿٸٌځ ڃخ حٓظ٬ڄڀو ٷخٽ ّييّو حهلل ٫ِ ًؿپ اٿَ حٿ٬ڄپ حٿٜخٿق ٷزپ ڃٌطو ػڂ ّٸز٠و 

 ٫ڀَ ًٿٺ.
 تؼط ِٓ ؽٙذ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن ٛخٿق رن ٻْٔخڅ ٷخٽ حرن  - 
رن ٫زي حهلل حرن ٻ٬ذ رن ڃخٿٺ أنو أهزَه ر٬ٞ ڃن ٗيي ٗيخد أهزَنِ ٫زي حٿَكڄن ح

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ روْز9َ
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أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿَؿپ ڃڄن ڃ٬و أڅ ىٌح ٿڄن أىپ حٿنخٍ ٳڀڄخ -
ك٠َ حٿٸظخٽ ٷخطپ حٿَؿپ أٗي حٿٸظخٽ كظَ ٻؼَص رو حٿـَحف ٳؤطخه ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ 

ٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍأّض حٿَؿپ حٿٌُ ًٻَص أنو ڃن أىپ حٿنخٍ ٳٸي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخ
ًحهلل ٷخطپ ٳِ ٓزْپ حهلل أٗي حٿٸظخٽ ًٻؼَص رو حٿـَحف ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
أڃخ انو ڃن أىپ حٿنخٍ ًٻخى ر٬ٞ حٿنخّ أڅ َّطخد ٳزْنڄخ ىڂ ٫ڀَ ًٿٺ ًؿي حٿَؿپ أٿڂ 

خنظ٩ِ ڃنيخ ٓيڄخ ٳخنظلَ رو ٳخٗظي ٍؿپ ڃن حٿـَحف ٳؤىٌٍ رْيه حٿَؿپ اٿَ ٻنخنظو ٳ
حٿڄٔڀڄْن اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ نزِ حهلل ٷي ٛيٵ حهلل كيّؼٺ ٷي 

 حنظلَ ٳٚڅ ٳٸظپ نٴٔو.
 ػّاسج تٓ س٠ٚثح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن كْٜن رن ٫زي - 
 حٿَكڄن ٫ن ٫ڄخٍس رن ًٍّزش حٿؼٸٴِ ٷخٽ9

ٍأٍ رَ٘ رن ڃًَحڅ ٍحٳ٬خ ّيّو ٌّځ حٿـڄ٬ش ٳٸخٽ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
 ٫ڀَ حٿڄنزَ ٌّځ حٿـڄ٬ش ًڃخ ّٸٌٽ اٙ ىټٌح ًأٗخٍ ربٛز٬و حٿٔزخرش.

س كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٫ن ٫ڄخٍ - 
رن ًٍّزش ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ ٓٴْخڅ ڃَس ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9
ٿن ّڀؾ حٿنخٍ أكي ٛڀَ ٷزپ ٣ڀ٩ٌ حٿ٘ڄْ ًٷزپ ٯًَريخ ٷْپ ٿٔٴْخڅ ڃڄن ٓڄ٬و ٷخٽ ڃن -

 ٫ڄخٍس رن ًٍّزش.
ڃًَحڅ ٍٳ٪  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن كْٜن أڅ رَ٘ رن - 

ّيّو ٌّځ حٿـڄ٬ش ٫ڀَ حٿڄنزَ ٳٸخٽ ٫ڄخٍس رن ًٍّزش ڃخ ُحى ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ٫ڀَ ىٌح ًأٗخٍ ربٛز٬و حٿٔزخرش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٷخٽ كيػنخ أرٌ حٿٌٿْي ى٘خځ ٫ًٴخڅ ٷخٙ  - 
حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٫ن حرن ٫ڄخٍس رن  كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ ٷخٽ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي

 ًٍّزش ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9
ٙ ّڀؾ حٿنخٍ ڃن ٛڀَ ٷزپ ٣ڀ٩ٌ حٿ٘ڄْ ًٷزپ ٯًَريخ ٫ًنيه ٍؿپ ٷخٽ ٫ٴخڅ ڃن أىپ -

حٿزَٜس ٳٸخٽ أنض ٓڄ٬ض ىٌح ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ن٬ڂ أٗيي رو ٫ڀْو 
ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٿو ٳِ حٿڄټخڅ حٿٌُ ٓڄ٬ظو ڃنو ٷخٽ ٷخٽ ًأنخ أٗيي ٿٸي ٓڄ٬

 ٫ٴخڅ ٳْو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن  - 

 حرن ٫ڄخٍس رن ًٍّزش حٿؼٸٴِ ٫ن أرْو ٷخٽ9
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّڀؾ حٿنخٍ ٳٌٻَ نلٌه.-
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى كيػنخ ُىَْ ٫ن كْٜن رن ٫زي كيػنخ  - 

 حٿَكڄن حٿٔڀڄِ ٷخٽ9
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ٻنض اٿَ ؿنذ ٫ڄخٍس رن ًٍّزش ًرَ٘ ّو٤زنخ ٳڀڄخ ى٫خ ٍٳ٪ ّيّو ٳٸخٽ ٫ڄخٍس ٬ّنِ ٷزق -
حهلل ىخطْن حٿْيّن أً ىخطْض حٿْيطْن ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّو٤ذ اًح 

 ًٍٳ٪ حٿٔزخرش ًكيىخ. ى٫خ ّٸٌٽ ىټٌح
 أتٟ ٍّٔح األٔصاسٞ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ أنزؤنخ ٿْغ رن ٬ٓي ٷخٽ كيػنِ ٫ٸْپ ٫ن حرن  - 
 ٗيخد ٫ن حرن أرِ نڄڀش أڅ أرخ نڄڀش حٕنٜخٍُ أهزَه9

ڃن حٿْيٌى ٳٸخٽ ّخ أنو رْنخ ىٌ ؿخٿْ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿخءه ٍؿپ -
ڃلڄي ىپ طظټڀڂ ىٌه حٿـنخُس ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حهلل أ٫ڀڂ ٷخٽ حٿْيٌىُ أنخ 
أٗيي أنيخ طظټڀڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح كيػټڂ أىپ حٿټظخد ٳٚ طٜيٷٌىڂ 

خڅ رخ٣ٚ ٿڂ ًٙ طټٌرٌىڂ ًٷٌٿٌح آڃنخ رخهلل ًٻظزو ًٍٓڀو ٳبڅ ٻخڅ كٸخ ٿڂ طټٌرٌىڂ ًاڅ ٻ
 طٜيٷٌىڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ ٷخٽ كيػنخ ٌّنْ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ  - 
 أهزَنِ حرن أرِ نڄڀش أڅ أرخه كيػو ٷخٽ9

رْنڄخ أنخ ؿخٿْ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿخءه ٍؿپ ڃن حٿْيٌى ٳٌٻَ ڃؼڀو اٙ -
 أنو ٷخٽ ًٻظخرو ًٍٓڀو.

 ي سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.عؼذ تٓ األؼٛؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن كَد كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ  - 

 رن ؿ٬ٴَ ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن ٬ٓي رن ح٣ٌٕٽ ٷخٽ9
ڃخص أهِ ًطَٹ ػٚػڄخثش ىّنخٍ ًطَٹ ًٿيح ٰٛخٍح ٳؤٍىص أڅ أنٴٶ ٫ڀْيڂ ٳٸخٽ ٿِ -

زٌّ ريّنو ٳخًىذ ٳخٷٞ ٫نو ٷخٽ ٳٌىزض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ أهخٹ ڃل
ٳٸ٠ْض ٫نو ػڂ ؿجض ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷي ٷ٠ْض ٫نو ًٿڂ ّزٶ اٙ اڃَأس طي٫ِ ىّنخٍّن 

 ًٿْٔض ٿيخ رْنش ٷخٽ ٳؤ٤٫يخ ٳبنيخ ٛخىٷش.
 أتٟ األؼٛؿ ػٓ أت١ٗ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

يػنخ أرٌ حٿ٫َِحء ٫ڄًَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ڃَطْن ٷخٽ ك - 
 رن ٫ڄًَ ٫ن ٫ڄو أرٌ حٕكٌٙ ٫ن أرْو ٷخٽ9

أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٬َٜي ٳِ حٿن٨َ ًٌٛد ًٷخٽ أٍد ارپ أنض أً ٍد -
ٯنڂ ٷخٽ ڃن ٻپ ٷي آطخنِ حهلل ٳؤٻؼَ ًأ٣ْذ ٷخٽ ٳظنظـيخ ًحٳْش أ٫ْنيخ ًآًحنيخ ٳظـي٩ ىٌه 

يڄيخ ًطٸٌٽ رلَْس حهلل ٳٔخ٫ي حهلل أٗي ًڃٌٓخء ٳظٸٌٽ َٛڃخء ػڂ طټڀڂ ٓٴْخڅ رټڀڄش ٿڂ أٳ
أكي ًٿٌ ٗخء أڅ ّؤطْٺ ريخ َٛڃخء أطخٹ ٷڀض اٿَ ڃخ طي٫ٌ ٷخٽ اٿَ حهلل ًاٿَ حٿَكڂ ٷڀض 
ّؤطْنِ حٿَؿپ ڃن رنِ ٫ڄِ ٳؤكڀٲ أڅ ٙ أ٤٫ْو ػڂ أ٤٫ْو ٷخٽ ٳټٴَ ٫ن ّڄْنٺ ًحثض 

ٙ ّټٌرٺ ًحٓهَ حٿٌُ ىٌ هَْ أٍأّض ٿٌ ٻخڅ ٿٺ ٫زيحڅ أكيىڄخ ٬ْ٤ّٺ ًٙ ّوٌنٺ ً
أكذ اٿِ ليّغ ّوٌنٺ ًّټٌرٺ ٷخٽ ٷڀض ٙ رپ حٿٌُ ٙ ّوٌننِ ًٙ ّټٌرنِ ًّٜيٷنِ حٿ

 ٷخٽ ٻٌحٻڂ أنظڂ ٫ني ٍرټڂ ٫ِ ًؿپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ َّٗٺ رن ٫زي حهلل ٫ن أرِ آلٶ ٫ن أرِ  - 

 حٕكٌٙ ٫ن أرْو ٷخٽ9
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ًٓڀڂ ٫ًڀِ ٗڄڀش أً ٗڄڀظخڅ ٳٸخٽ ٿِ ىپ ٿٺ ڃن ڃخٽ أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
ٷڀض ن٬ڂ ٷي آطخنِ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃن ٻپ ڃخٿو ڃن هْڀو ًارڀو ًٯنڄو ًٍٷْٸو ٳٸخٽ ٳبًح آطخٹ 

 حهلل ڃخٙ ٳڀَْ ٫ڀْٺ ن٬ڄظو ٳَكض اٿْو ٳِ كڀش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ َّٗٺ ٳٌٻَه ربٓنخىه ًڃ٬نخه ٷخٽ  - 
 ٰيًص اٿْو ٳِ كڀش كڄَحء.ٳ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن أرِ  - 

 حٕكٌٙ ٫ن أرْو ڃخٿٺ ٷخٽ9
ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٿَؿپ أڃَ رو ٳٚ ٠ّْٴنِ ًٙ ّٸَّنِ ٳْڄَ رِ ٳؤؿِّو ٷخٽ ٙ رپ أٷَه -

أ٤٫خنِ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃن ٻپ حٿڄخٽ ٷخٽ ٳَآنِ ٍع حٿيْجش ٳٸخٽ ىپ ٿٺ ڃن ڃخٽ ٳٸڀض ٷي 
 ڃن حٗرپ ًحٿٰنڂ ٷخٽ ٳڀَْ أػَ ن٬ڄش حهلل ٫ڀْٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زْيس ٷخٽ كيػنِ أرِ حٿ٫َِحء ٫ن أرِ حٕكٌٙ ٫ن  - 
 أرْو ڃخٿٺ رن ن٠ڀش ٷخٽ9

طڀْيخ  ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حّٕيُ ػٚػش ٳْي حهلل حٿ٬ڀْخ ًّي حٿڄ٤٬ِ حٿظِ-
 ًّي حٿٔخثپ حٿٔٴڀَ ٳؤ٤٫ْن حٿٴ٠پ ًٙ ط٬ـِ ٫ن نٴٔٺ.

 اتٓ ِشتغ األٔصاسٞ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڄًَ ٬ّنِ حرن ىّنخٍ ٫ن ٫ڄًَ رن ٫زي  - 

 حهلل رن ٛٴٌحڅ ٫ن ِّّي حرن ْٗزخڅ ٷخٽ9
ٿڄٌٷٲ ٳٸخٽ انِ ٌٍٓٽ حهلل اٿْټڂ ّٸٌٽ أطخنخ حرن ڃَر٪ حٕنٜخٍُ ًنلن ٳِ ڃټخڅ ڃن ح-

 ٻٌنٌح ٫ڀَ ڃ٘خ٫َٻڂ ىٌه ٳبنټڂ ٫ڀَ اٍع ڃن اٍع ارَحىْڂ ٿڄټخڅ طزخ٫يه ٫ڄًَ.
 ػّشٚ تٓ ػٛف ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن ٛخٿق ٷخٽ حرن ٗيخد  - 
ٌٍ رن هَڃش أهزَه أڅ ٫ڄًَ رن ٫ٌٱ ًىٌ كڀْٲ رنِ أهزَنِ ٫ًَس رن حٿِرَْ أڅ حٿڄٔ

 ٫خڃَ رن ٿئُ ًٻخڅ ٗيي ريٍح ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهزَه9
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬غ أرٌ ٫زْيس رن حٿـَحف اٿَ حٿزلَّن ّؤطِ رـِّظيخ -

حٿ٬ٚء رن  ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىٌ ٛخٿق أىپ حٿزلَّن ًأڃَ ٫ڀْيڂ
حٿل٠َڃِ ٳٸيځ أرِ ٫زْيس رڄخٽ ڃن حٿزلَّن ٳٔڄ٬ض حٕنٜخٍ رٸيًڃو ٳٌحٳض ٛٚس حٿٴـَ 
ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚس 
حٿٴـَ حنَٜٱ ٳظ٬ٌَٟح ٿو ٳظزٔڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن ٍآىڂ ٳٸخٽ أ٧نټڂ 

٫زْيس ٷي ؿخء ًؿخء رِ٘ء ٷخٿٌح أؿپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳخٽ ٳخرًَ٘ح ًأڃڀٌح ڃخ  ٷي ٓڄ٬ظڂ أڅ أرخ
َّٔٻڂ ٳٌحهلل ڃخ حٿٴٸَ أهَ٘ ٫ڀْټڂ ًٿټنِ أهَ٘ أڅ طز٢ٔ حٿينْخ ٫ڀْټڂ ٻڄخ ر٤ٔض ٫ڀَ 

 ڃن ٻخڅ ٷزڀټڂ ٳظنخٳٌٔىخ ٻڄخ طنخٳٌٔىخ ًطڀيْټڂ ٻڄخ أٿيظيڂ.
ٿق ٫ن حرن ٗيخد ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ٓي كيػنِ أرِ ٫ن ٛخ - 

أهزَنِ ٫ًَس رن حٿِرَْ أڅ حٿڄٌٍٔ رن ڃوَڃش أهزَه أڅ ٫ڄًَ رن ٫ٌٱ ًىٌ كڀْٲ 
رنِ ٫خڃَ رن ٿئُ ًٻخڅ ٗيي ريٍح ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهزَه أڅ ٌٍٓٽ 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬غ أرخ ٫زْيس ٳٌٻَ ڃؼڀو.
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 ػ١ٍٗ ٚعٍُ. ئ٠اط تٓ ػثذ اٌّضٟٔ ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهللؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڄًَ ٷخٽ أهزَنِ أرٌ حٿڄنيخٽ ٓڄ٪ اّخّ  - 

 رن ٫زي حٿڄِنِ ًٻخڅ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
ٙ طز٬ٌْح حٿڄخء ٳبنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن رْ٪ حٿڄخء ٙ ّيٍُ -

 ٫ڄًَ أُ ڃخء ىٌ.
 ِٓ ِض٠ٕح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.سظً ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ رټَ حٿلنٴِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿلڄْي رن ؿ٬ٴَ ٫ن  - 
 أرْو ٫ن ٍؿپ ڃن ڃِّنش9

أنو ٷخٿض ٿو أڃو أٙ طن٤ڀٶ ٳظٔؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻڄخ ّٔؤٿو حٿنخّ -
ظ٬ٲ أ٫ٴو حهلل ًڃن حٓظٰنَ أٯنخه ٳخن٤ڀٸض أٓؤٿو ٳٌؿيطو ٷخثڄخ ّو٤ذ ًىٌ ّٸٌٽ ڃن حٓ

حهلل ًڃن ٓؤٽ حٿنخّ ًٿو ٫يٽ هڄْ أًحٵ ٳٸي ٓؤٽ اٿلخٳخ ٳٸڀض رْنِ ًرْن نٴِٔ ٿنخٷش ٿو 
ىِ هَْ ڃن هڄْ أًحٵ ًٿٰٚڃو نخٷش أهٍَ ىِ هَْ ڃن هڄْ أًحٵ ٳَؿ٬ض ًٿڂ 

 أٓؤٿو.
 أعؼذ تٓ صساسج سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

 ًٍف كيػنخ ُڃ٬ش رن ٛخٿق ٷخٽ9 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 
ٓڄ٬ض حرن ٗيخد ّليع أڅ أرخ أڃخڃش رن ٓيپ رن كنْٲ أهزَه ٫ن أرِ أڃخڃش أ٬ٓي رن -

ٍُحٍس ًٻخڅ أكي حٿنٸزخء ٌّځ حٿ٬ٸزش أنو أهٌطو حٿٌ٘ٻش ٳـخءه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ٺ ٿو ًٓڀڂ ٬ٌّىه ٳٸخٽ رجْ حٿڄْض ٿْيٌى ڃَطْن ْٓٸٌٿٌڅ ٿٌٙ ىٳ٪ ٫ن ٛخكزو ًٙ أڃڀ

 َٟح ًٙ نٴ٬خ ًٙ طڄلڀن ٿو ٳؤڃَ رو ًٻٌٍ رو٤ْن ٳٌٵ ٍأٓو ٳڄخص.
 أتٟ ػّشج ػٓ أت١ٗ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػّٕٙا.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن حٿڄٸَُ كيػنخ حٿڄ٬ٌٔىُ ٷخٽ كيػنِ  - 
 أرٌ ٫ڄَس ٫ن أرْو ٷخٽ9

٬ش نٴَ ًڃ٬نخ ٳَّ ٳؤ٤٫َ ٻپ انٔخڅ ڃنخ أطْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًنلن أٍر-
 ٓيڄخ ًأ٤٫َ حٿٴَّ ٓيڄْن.

 ػصّاْ تٓ ؼ١ٕف سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ ؿ٬ٴَ ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 

 ٫ڄخٍس رن هِّڄش ّليع ٫ن ٫ؼڄخڅ رن كنْٲ9
٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ حى٩ حهلل أڅ ٬ّخٳْنِ ٷخٽ اڅ أڅ ٍؿٚ ََّٟ حٿزَٜ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل -

ٗجض ى٫ٌص ٿٺ ًاڅ ٗجض أهَص ًحٹ ٳيٌ هَْ ٳٸخٽ حى٫و ٳؤڃَه أڅ ّظٌٟؤ ٳْلٔن 
ًٌٟءه ٳْٜڀِ ٍٻ٬ظْن ًّي٫ٌ ريٌح حٿي٫خء حٿڀيڂ انِ أٓؤٿٺ ًأطٌؿو اٿْٺ رنزْٺ ڃلڄي 

٬و نزِ حٿَكڄش ّخ ڃلڄي انِ طٌؿيض رٺ اٿَ ٍرِ ٳِ كخؿظِ ىٌه ٳظٸ٠ِ ٿِ حٿڀيڂ ٗٴ
.َِ  ٳ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ ؿ٬ٴَ حٿڄيّنِ ٷخٽ  - 
 ٓڄ٬ض ٫ڄخٍس رن هِّڄش رن ػخرض ّليع ٫ن ٫ؼڄخڅ رن كنْٲ9



  

 

 

Page 187 of 608 

 الجزءالرابع المسند لإلمام أحمد بن حنبل

أڅ ٍؿٚ ََّٟح أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ نزِ حهلل حى٩ حهلل أڅ ٬ّخٳْنِ ٳٸخٽ -
اڅ ٗجض ى٫ٌص ٿٺ ٷخٽ ٙ رپ حى٩ حهلل ٿِ اڅ ٗجض أهَص ًٿٺ ٳيٌ أٳ٠پ ٓهَطٺ ً

ٳؤڃَه أڅ ّظٌٟؤ ًأڅ ّٜڀِ ٍٻ٬ظْن ًأڅ ّي٫ٌ ريٌح حٿي٫خء حٿڀيڂ انِ أٓؤٿٺ ًأطٌؿو اٿْٺ 
رنزْٺ ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نزِ حٿَكڄش ّخ ڃلڄي انِ أطٌؿو رٺ اٿَ ٍرِ ٳِ كخؿظِ 

خٽ ر٬ي أكٔذ أڅ ىٌه ٳظٸ٠ِ ًط٘ٴ٬نِ ٳْو ًط٘ٴ٬و ٳِ ٷخٽ ٳټخڅ ّٸٌٽ ىٌح ڃَحٍح ػڂ ٷ
 ٳْيخ أڅ ط٘ٴ٬نِ ٳْو ٷخٽ ٳٴ٬پ حٿَؿپ ٳزَأ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٷخٽ كيػنخ أرٌ  - 
 ؿ٬ٴَ حٿو٤ڄِ ٫ن ٫ڄخٍس رن هِّڄش رن ػخرض ٫ن ٫ؼڄخڅ رن كنْٲ9

 أڅ ٍؿٚ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي ًىذ رَٜه ٳٌٻَ حٿليّغ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ حٿلَع رن ِّّي  - 

 ٫ن حٿزَحء رن ٫ؼڄخڅ حٕنٜخٍُ ٫ن ىخنت رن ڃ٬خًّش حٿٜيٳِ كيػو ٷخٽ9
كــض ُڃخڅ ٫ؼڄخڅ رن ٫ٴخڅ ٳـڀٔض ٳِ ڃٔـي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳبًح ٍؿپ -

٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّڃخ ٳؤٷزپ ٍؿپ ٳٜڀَ ٳِ ىٌح ّليػيڂ ٷخٽ ٻنخ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
حٿ٬ڄٌى ٳ٬ـپ ٷزپ أڅ ّظڂ ٛٚطو ػڂ هَؽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ىٌح ٿٌ 
ڃخص ٿڄخص ًٿْْ ڃن حٿيّن ٫ڀَ ِٗء اڅ حٿَؿپ ٿْوٴٲ ٛٚطو ًّظڄيخ ٷخٽ ٳٔؤٿض ٫ن 

 حٿَؿپ ڃن ىٌ ٳٸْپ ٫ؼڄخڅ رن كنْٲ حٕنٜخٍُ.
 ّشٞ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ػّشٚ تٓ أ١ِح اٌعؼذ٠س ذّاَ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ؿ٬ٴَ 
رن ٫ڄًَ رن أڃْش حٿ٠ڄَُ ٫ن أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ؿ٬ٴَ رن ٫ڄًَ رن أڃْش 

 ٫ن أرْو ٷخٽ9
 ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڄٔق ٫ڀَ حٿوٴْن.-
 كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٬ٜذ ٷخٽ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٫ن ّلَْ رن كيػنخ ٫زي حهلل - 

 أرِ ٻؼَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ؿ٬ٴَ رن ٫ڄًَ رن أڃْش حٿ٠ڄَُ ٫ن أرْو ٷخٽ9
 ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڄٔق ٫ڀَ حٿوٴْن ًحٿوڄخٍ.-
ْٗزخڅ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ًكْٔن رن ڃلڄي ٷخٙ كيػنخ - 

 ٫ن ّلَْ ٫ن أرِ ٓڀڄش أڅ ؿ٬ٴَ رن ٫ڄًَ رن أڃْش حٿ٠ڄَُ أهزَه9
 أڅ أرخه أهزَه أنو ٍأٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڄٔق ٫ڀَ حٿوٴْن.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ٫ڀِ ٬ّنِ حرن ڃزخٍٹ ٫ن ّلَْ ٫ن  - 

 و9أرِ ٓڀڄش ٷخٽ أهزَنِ ؿ٬ٴَ رن ٫ڄًَ رن أڃْش ٫ن أرْ
 أنو ٍأٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڄٔق ٫ڀَ حٿوٴْن.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ٳڀْق ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ كيػنِ ؿ٬ٴَ رن  - 

٫ڄًَ رن أڃْش ٫ن أرْو أنو ٍأٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٻپ ٠٫ٌح ػڂ ٛڀَ ًٿڂ 
 ّظٌٟؤ.

كيػنخ أرِ ٫ن ٛخٿق ٷخٽ حرن ٗيخد كيػنِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد - 
 ؿ٬ٴَ رن ٫ڄًَ رن أڃْش9
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أڅ أرخه ٷخٽ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّلظِ ڃن ٻظٲ ٗخس ٳي٫ِ اٿَ حٿٜٚس -
 ٳ٤َف حٿٔټْن ًٿڂ ّظٌٟؤ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن ؿ٬ٴَ رن  - 
 رْو ٷخٽ٫9ڄًَ رن أڃْش ٫ن أ

ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤٻپ ّلظِ ڃن ٻظٲ ٗخس ػڂ ى٫ِ اٿَ حٿٜٚس -
 ٳٜڀَ ًٿڂ ّظٌٟؤ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن حٿڄٸَُ كيػنخ كٌْس أهزَنِ ٫ْخٕ رن  - 
٫زخّ أڅ ٻڀْذ رن ٛزْق كيػو أڅ حٿِرَٷخڅ كيػو ٫ن ٫ڄو ٫ڄًَ رن أڃْش حٿ٠ڄَُ 

 ٷخٽ9
ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ر٬ٞ أٓٴخٍه ٳنخځ ٫ن ٛٚس حٿٜزق كظَ -

٣ڀ٬ض حٿ٘ڄْ ٿڂ ّٔظْٸ٨ٌح ًأڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ريأ رخٿَٻ٬ظْن ٳَٻ٬يڄخ ػڂ أٷخځ 
 حٿٜٚس ٳٜڀَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن أرِ ْٗزش ٷخٽ ٫زي حهلل ًٓڄ٬ظو أنخ  - 
ڃن ٫زي حهلل رن أرِ ْٗزش رخٿټٌٳش ٷخٽ كيػنخ ؿ٬ٴَ رن ٫ٌڅ ٫ن ارَحىْڂ رن آڄخ٫ْپ ٷخٽ 

 أهزَنِ ؿ٬ٴَ رن ٫ڄًَ رن أڃْش ٫ن أرْو9
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ؼو ًكيه ٫ْنخ اٿَ ٷَّٖ ٷخٽ ؿجض اٿَ ه٘زش هزْذ -

زٌص ٯَْ ر٬ْي ػڂ ًأنخ أطوٌٱ حٿ٬ٌْڅ ٳَٷْض ٳْيخ ٳلڀڀض هزْزخ ٳٌٷ٪ اٿَ حٍٕٝ ٳخنظ
حٿظٴض ٳڀڂ أٍٍ هزْزخ ًٿټؤنڄخ حرظڀ٬ظو حٍٕٝ ٳڀڂ َّ ٿوزْذ أػَ كظَ حٿٔخ٫ش ٷخٽ أرٌ ٫زي 
حٿَكڄن ًٷخٽ حرن أرِ ْٗزش ٿنخ ٳْو ٫ن حٿِىَُ ًأڃخ أرِ ٳليػنخ ٫نو ٿڂ ٌّٻَ حٿِىَُ 

 ًكيػنخه حرن أرِ ْٗزش رخٿټٌٳش ٳـ٬ڀو ٿنخ ٫ن حٿِىَُ.
 ذؼاٌٝ ػٕٗ.ػثذ اهلل تٓ ظؽؼ سظٟ اهلل ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رَ٘ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن ٫ڄًَ ٷخٽ كيػنخ أرٌ  - 
 ٻؼَْ ڃٌٿَ حٿڀْؼْْن ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن ؿلٖ ٫ن أرْو9

أڅ ٍؿٚ ؿخء اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخًح ٿِ اڅ ٷظڀض ٳِ -
 ٷخٽ اٙ حٿيّن ٓخٍنِ رو ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ آنٴخ. ٓزْپ حهلل ٷخٽ حٿـنش ٳڀڄخ ًٿَ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ هڀٲ رن حٿٌٿْي كيػنخ ٫زخى رن ٫زخى كيػنخ ڃلڄي رن  - 
 ٫ڄًَ ٫ن أرِ ٻؼَْ ڃٌٿَ حٿيٌٿْْن ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن ؿلٖ ٫ن أرْو ٷخٽ9

هلل ڃخًح ٿِ اڅ ٷخطڀض ٳِ ؿخء ٍؿپ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ ح-
ٓزْپ حهلل كظَ أٷظپ ٷخٽ حٿـنش ٷخٽ ٳڀڄخ ًٿَ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٙ حٿيّن 

 ٓخٍنِ رو ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ آنٴخ.
 أتٟ ِاٌه األؽعؼٟ ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 

ىَْ ٬ّنِ حرن ڃلڄي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ ٷخٽ كيػنخ ُ - 
٫ن ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن أرِ ڃخٿٺ حٕٗـ٬ِ ٫ن 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
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أ٨٫ڂ حٿٰڀٌٽ ٫ني حهلل ٫ِ ًؿپ ًٍح٩ ڃن حٍٕٝ طـيًڅ حٿَؿڀْن ؿخٍّن ٳِ حٍٕٝ أً -
ٓز٪ أٍْٟن اٿَ  ٳِ حٿيحٍ ٳْٸظ٤٪ أكيىڄخ ڃن ك٦ ٛخكزو ًٍح٫خ ٳبًح حٷظ٬٤و ٣ٌٷو ڃن

 ٌّځ حٿٸْخڃش.
 سافغ تٓ خذ٠ط سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ ٷخٽ9 - 
أنزؤنخ أٌّد ٫ن نخٳ٪ أڅ حرن ٫ڄَ رڀٰو أڅ ٍحٳ٬خ ّليع ٳِ ًٿٺ رنيِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٻَحء حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤطخه ًأنخ ڃ٬و ٳٔؤٿو ٳٸخٽ نيَ ٌٍٓٽ حهلل 
حٿڄِح٩ٍ ٳظَٻيخ حرن ٫ڄَ ٳټخڅ ٙ ّټَّيخ ٳټخڅ اًح ٓجپ ّٸٌٽ ٫ُڂ حرن هيّؾ أڅ ٌٍٓٽ 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن ٻَحء حٿڄِح٩ٍ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حرن ٫ـٚڅ ٫ن ٫خٛڂ رن ٫ڄَ رن ٷظخىس  - 

 ّؾ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ٫9ن ڃلڄٌى رن ٿزْي ٫ن ٍحٳ٪ رن هي
 أٛزلٌح رخٿٜزق ٳبنو أ٨٫ڂ ٕؿٌٍٻڂ أً أ٨٫ڂ ٿٖؿَ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ڃخٿٺ رن أنْ ٷخٽ كيػنِ ٍر٬ْش  - 

 ٫ن كن٨ڀش رن ٷْْ ٫ن ٍحٳ٪ رن هيّؾ ٷخٽ9
ٷڀض رخٿٌىذ ًحٿٴ٠ش ٷخٽ ٙ  نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٻَحء حٿڄِح٩ٍ ٷخٽ-

 انڄخ نيَ ٫نو رز٬ٞ ڃخ ّوَؽ ڃنيخ ٳؤڃخ رخٿٌىذ ًحٿٴ٠ش ٳٚ رؤّ رو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ڃلڄي رن ٌّٓٲ ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 

 حٿٔخثذ رن ِّّي حرن أهض حٿنڄَ ٫ن ٍحٳ٪ رن هيّؾ9
 ن حٿټڀذ ًٻٔذ حٿلـخځ ًڃيَ حٿزِٰ.أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ َٗ حٿټٔذ ػڄ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي حٕنٜخٍُ ٫ن ڃلڄي رن  - 

 ّلَْ ٫ن ٍحٳ٪ رن هيّؾ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
 ٙ ٷ٤٪ ٳِ ػڄَ ًٙ ٻؼَ.-
ّش رن ٍٳخ٫ش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٓٴْخڅ ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن ٫زخ - 

 رن ٍحٳ٪ رن هيّؾ ٫ن ؿيه ٍحٳ٪ رن هيّؾ ٷخٽ9
ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ ٙٷٌح حٿ٬يً ٯيح ًٿْٔض ڃ٬نخ ڃيٍ ٷخٽ أ٫ـپ أً أٍڅ ڃخ أنيَ حٿيځ -

ًًٻَ حٓڂ حهلل ٫ڀْو ٳټپ ٿْْ حٿٔن ًحٿ٨ٴَ ًٓؤكيػٺ أڃخ حٿٔن ٳ٨٬ڂ ًأڃخ حٿ٨ٴَ ٳڄيٍ 
َ ٳَڃخه ٍؿپ رٔيڂ ٳلزٔو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حٿلز٘ش ٷخٽ ًأٛخرنخ نيذ ارپ ًٯنڂ ٳني ڃنيخ ر٬ْ

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٿيٌه حٗرپ أًحري ٻؤًحري حٿٌكٖ ٳبًح ٯڀزټڂ ڃنيخ ِٗء ٳخٳ٬ڀٌح 
 رو ىټٌح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أٓخڃش ٷخٽ كيػنخ حٿٌٿْي رن ٻؼَْ ٷخٽ كيػنخ رَْ٘ رن  - 
 ن أرِ كؼڄش كيػخه9ّٔخٍ ڃٌٿَ رنِ كخٍػش أڅ ٍحٳ٪ رن هيّؾ ًٓيپ ر

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن حٿڄِحرنش حٿظڄَ رخٿظڄَ اٙ أٛلخد حٿ٬َحّخ -
 ٳبنو ٷي أًڅ ٿيڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرْو ٫ن ٫زخّش رن ٍٳخ٫ش  - 
 ٫ن ؿيه ٍحٳ٪ رن هيّؾ ٷخٽ9
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ُ حٿلڀْٴش ڃن طيخڃش ٳؤٛزنخ ٯنڄخ ًارٚ ٷخٽ ٳ٬ـپ ٻنخ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٌ-
حٿٸٌځ ٳؤٯڀٌح ريخ حٿٸيًٍ ٳـخء حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤڃَ ريخ ٳؤٻٴجض ػڂ ٷخٽ ٫يٽ 
٫َ٘س ڃن حٿٰنڂ رـًٍِ ٷخٽ ػڂ أڅ ر٬َْح ني ًٿْْ ٳِ حٿٸٌځ اٙ هْپ َّْٔس ٳَڃخه ٍؿپ 

حٿزيخثڂ أًحري ٻؤًحري حٿٌكٖ ٳڄخ  رٔيڂ ٳلزٔو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٿيٌه
ٯڀزټڂ ڃنيخ ٳخٛن٬ٌح رو ىټٌح ٷخٽ ٳٸخٽ ٍحٳ٪ رن هيّؾ انخ ٿنَؿٌ ًانخ ٿنوخٱ أڅ نڀٸَ 
حٿ٬يً ٯيح ًٿْْ ڃ٬نخ ڃيٍ أٳنٌرق رخٿٸٜذ ٷخٽ أ٫ـپ أً أٍڅ ڃخ أنيَ حٿيځ ًًٻَ حٓڂ حهلل 

 ٳڄيٍ حٿلز٘ش.٫ڀْو ٳټپ ٿْ حٿٔن ًحٿ٨ٴَ ًٓؤكيػټڂ ٫ن ًٿٺ أڃخ حٿٔن ٳ٨٬ڂ ًأڃخ حٿ٨ٴَ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ َّٗٺ ٫ن أرِ كْٜن ٫ن ڃـخىي ٫ن  - 

 ٍحٳ٪ رن هيّؾ ٷخٽ9
نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ طٔظؤؿَ حٍٕٝ رخٿيٍحىڂ حٿڄنٸٌىس أً رخٿؼڀغ -

 ًحٿَر٪.
ټَ ٫ن ٫زخّش رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي حٿڄ٬ٌٔىُ ٫ن ًحثپ أرِ ر - 

 ٍٳخ٫ش رن ٍحٳ٪ رن هيّؾ ٫ن ؿيه ٍحٳ٪ رن هيّؾ ٷخٽ9
 ٷْپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أُ حٿټٔذ أ٣ْذ ٷخٽ ٫ڄپ حٿَؿپ رْيه ًٻپ رْ٪ ڃزًٍَ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن أرْو ٫ن ٫زخّش رن ٍٳخ٫ش  - 

 ٷخٽ أهزَنِ ٍحٳ٪ رن هيّؾ ٷخٽ9
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ حٿلڄَ ڃن ٳٌٍ ؿينڂ ٳؤرَىًىخ رخٿڄخء. ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ ٷخٽ كيػنخ ٫ټَڃش ٫ن أرِ حٿنـخِٗ  - 

ڃٌٿَ ٍحٳ٪ رن هيّؾ ٷخٽ ٓؤٿض ٍحٳ٬خ ٫ن ٻَحء حٍٕٝ ٷڀض اڅ ٿِ أٍٟخ أٻَّيخ ٳٸخٽ 
  ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9ٍحٳ٪ ٙ طټَىخ رِ٘ء ٳبنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل

ڃن ٻخنض ٿو أٍٝ ٳڀ٫ٍِْيخ ٳبڅ ٿڂ ٫ٍِّيخ ٳڀ٫ٍِْيخ أهخه ٳبڅ ٿڂ ّٴ٬پ ٳڀْي٫يخ ٳٸڀض -
ٿو أٍأّض اڅ طَٻظو ًأٍِٟ ٳبڅ ٫ٍُيخ ػڂ ر٬غ اٿِ ڃن حٿظزن ٷخٽ ٙ طؤهٌ ڃنيخ ْٗجخ ًٙ 

 طزنخ ٷڀض انِ ٿڂ أٗخ٣ٍو انڄخ أىيٍ اٿِ ْٗجخ ٷخٽ ٙ طؤهٌ ڃنو ْٗجخ.
 كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ّلَْ رن أرِ ٓڀْڂ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ٓڄ٬ض ٫زخّش رن ٍٳخ٫ش رن ٍحٳ٪ رن هيّؾ ّليع9
أڅ ؿيه كْن ڃخص طَٹ ؿخٍّش ًنخٟلخ ًٯٚڃخ كـخڃخ ًأٍٟخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

حٿلـخځ ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿـخٍّش ٳنيَ ٫ن ٻٔزيخ ٷخٽ ٬ٗزش ڃوخٳش أڅ طزِٰ ًٷخٽ ڃخ أٛخد 
 ٳؤ٫ڀٴو حٿنخٟق ًٷخٽ ٳِ حٍٕٝ ا٫ٍُيخ أً ًٍىخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ ًحٿوِح٫ِ ٷخٙ كيػنخ َّٗٺ ٫ن أرِ  - 
 آلٶ ٫ن ٤٫خء ٫ن ٍحٳ٪ رن هيّؾ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٩ٍُ ٳِ أٍٝ ٷٌځ رَْٰ اًنيڂ ٳڀْْ ٿو ڃن -
 و نٴٸظو ٷخٽ حٿوِح٫ِ ڃخ أنٴٸو ًٿْْ ٿو ڃن حٿ٩ٍِ ِٗء.حٿ٩ٍِ ِٗء ًطَى ٫ڀْ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ  - 
 ٫ن ارَحىْڂ ٫ن ٫زي حهلل رن ٷخ٥ٍ ٫ن حٿٔخثذ رن ِّّي ٫ن ٍحٳ٪ حرن هيّؾ ٷخٽ9
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حٿزِٰ هزْغ ًٻٔذ حٿلـخځ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڄن حٿټڀذ هزْغ ًڃيَ -
 هزْغ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٯْٚڅ كيػنخ ٍٗيّن ٫ن ِّّي رن ٫زي حهلل  - 
٫ن أرِ رټَ رن ڃلڄي رن ٫ڄًَ رن كِځ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄًَ ٫ن ٍحٳ٪ رن هيّؾ ٫ن 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9
 ځ ڃخ رْن ٙرظْيخ.أنو ًٻَ ڃټش ٷخٽ اڅ ارَحىْڂ كَځ ڃټش ًانِ أكَ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ ٷخٽ كيػنخ ٳڀْق ٫ن ٫ظزش رن ڃٔڀڂ ٫ن نخٳ٪ رن  - 

 ؿزَْ ٷخٽ9
ه٤ذ ڃًَحڅ حٿنخّ ٳٌٻَ ڃټش ًكَڃظيخ ٳنخىحه ٍحٳ٪ رن هيّؾ ٳٸخٽ اڅ ڃټش اڅ طټن -

أىّڂ  كَڃخ ٳبڅ حٿڄيّنش كَځ كَڃيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ڃټظٌد ٫نينخ ٳِ
 هٌٙنِ اڅ ٗجض أڅ نٸَثټو ٳ٬ڀنخ ٳنخىحه ڃًَحڅ أؿپ ٷي رڀٰنخ ًٿٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ رټَ رن ڃ٠َ ٫ن حرن حٿيخى  - 
 ٫ن أرِ رټَ رن ڃلڄي ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄًَ رن ٫ؼڄخڅ ٫ن ٍحٳ٪ رن هيّؾ ٷخٽ9

رَحىْڂ ٫ڀْو حٿٔٚځ كَځ ڃټش ًانِ أكَځ ڃخ رْن ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ا-
 ٙ رظْيخ َّّي حٿڄيّنش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن ؿ٬ٴَ  - 
 ٷخٽ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ڃلڄي ٫ن ٍحٳ٪ حرن هيّؾ9

ص ٍحٳ٪ رن أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٍ حٿلڄَس ٧يَص ٳټَىيخ ٳڀڄخ ڃخ-
 هيّؾ ؿ٬ڀٌح ٫ڀَ ََّٓه ٷ٤ْٴش كڄَحء ٳ٬ـذ حٿنخّ ڃن ًٿٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس ٷخٽ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٷخٽ كيػنخ أرٌ  - 
 حٿنـخِٗ ٷخٽ كيػنِ ٍحٳ٪ رن هيّؾ ٷخٽ9

ٻنخ نٜڀِ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚس حٿ٬َٜ ػڂ ننلَ حٿـًٍِ ٳنٸٔڂ -
ٔڂ ػڂ ط٤زن ٳنؤٻپ ٿلڄخ ن٠ْـخ ٷزپ أڅ طْٰذ حٿ٘ڄْ ٷخٽ ًٻنخ نٜڀِ حٿڄَٰد ٫َ٘ ٷ

 ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْنَٜٱ أكينخ ًانو ٿْن٨َ اٿَ ڃٌحٷ٪ نزڀو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي كيػنخ ّلَْ رن  - 

 أرِ كؼڄش ًٍحٳ٪ رن هيّؾ٬ٓ9ْي ٫ن رَْ٘ رن ّٔخٍ ٫ن ٓيپ رن 
أڅ ٫زي حهلل رن ٓيپ ًڃلْٜش رن ڃ٬ٌٔى أطْخ هْزَ ٳِ كخؿش ٿيڄخ ٳظٴَٷخ ٳٸظپ ٫زي حهلل -

رن ٓيپ ًًؿيًه ٷظْٚ ٷخٽ ٳـخء ڃلْٜش ًكٌّٜش حرنخ ڃ٬ٌٔى ًؿخء ٫زي حٿَكڄن رن 
ًٿَ ٓيپ أهٌ حٿٸظْپ ًٻخڅ أكيػيڄخ ٳؤطٌح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳظټڀڂ ٳزيأ حٿٌُ أ

رخٿيځ ًٻخنخ ىٌّن أٓن ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻزَ حٿټزَ ٷخٽ ٳظټڀڄخ ٳِ أڃَ 
ٛخكزيڄخ ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٓظلٸٌح ٛخكزټڂ أً ٷظْڀټڂ رؤّڄخڅ 
هڄْٔن ڃنټڂ ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل أڃَ ٿڂ ن٘يي ٳټْٲ نلڀٲ ٷخٽ ٳظزَثټڂ ّيٌى روڄْٔن 

ٿٌح ٷٌځ ٻٴخٍ ٷخٽ ٳٌحىحه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٷزڀو ٳيهڀض أّڄخنخ ڃنيڂ ٳٸخ
ڃَريح ٿيڂ ٳَٻ٠ظنِ نخٷش ڃن طڀٺ حٗرپ حٿظِ ًحىحىخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 رَؿڀيخ ٍٻ٠ش.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ هڀٲ رن ى٘خځ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ُّي ٫ن ّلَْ رن  - 
٫ن ٓيپ رن أرِ كؼڄش ًٍحٳ٪ رن هيّؾ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل  ٬ْٓي ٫ن رَْ٘ رن ّٔخٍ

 ٫ڀْو ًٓڀڂ نلٌه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ ٿْغ ٫ن ٍر٬ْش رن أرِ ٫زي حٿَكڄن  - 

 ٫ن كن٨ڀش رن ٷْْ ٫ن ٍحٳ٪ رن هيّؾ أنو ٷخٽ9
ٓڀڂ رڄخ كيػنِ ٫ڄِ أنيڂ ٻخنٌح ّټًَڅ حٍٕٝ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً-

ّنزض ٫ڀَ حٍٕر٬خء ًْٗجخ ڃن حٿ٩ٍِ ّٔظؼنْو ٛخكذ حٿ٩ٍِ ٳنيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ًٿٺ ٳٸڀض ٿَحٳ٪ ٻْٲ ٻَحإىخ رخٿيّنخٍ ًحٿيٍىڂ ٳٸخٽ ٍحٳ٪ ٿْْ ريخ رؤّ 

 رخٿيّنخٍ ًحٿيٍىڂ.
ن ٫ڄَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ هخٿي حٕكڄَ أنزؤنخ حرن ٫ـٚڅ ٫ن ٫خٛڂ ر - 

 رن ٷظخىس ٫ن ڃلڄٌى رن ٿزْي ٫ن ٍحٳ٪ رن هيّؾ ٷخٽ9
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٓٴًَح رخٿٴـَ ٳبنو أ٨٫ڂ ٿٖؿَ أً ٕؿَىخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ڄَح ٷخٽ ٓڄ٪ حرن ٫ڄَ  - 

 ٷخٽ9
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ  ٻنخ نوخرَ ًٙ نٍَ رٌٿٺ رؤٓخ كظَ ٫ُڂ ٍحٳ٪ أڅ-

 ٫نو ٳظَٻنخه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ڃلڄي رن ّلَْ رن كزخڅ  - 

 ٫ن ٍحٳ٪ رن هيّؾ ٷخٽ9
 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ ٷ٤٪ ٳِ ػڄَ ًٙ ٻؼَ.-
ن ڃوڀي ٫ن ٫زي حٿٌحكي رن نخٳ٪ حٿټ٫ِٚ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿ٠لخٹ ر - 

 ڃن أىپ حٿزَٜس ٷخٽ9
ڃٍَص رڄٔـي حٿڄيّنش ٳؤٷْڄض حٿٜٚس ٳبًح ْٗن ٳٚځ حٿڄئًڅ ًٷخٽ أڃخ ٫ڀڄض أڅ أرِ -

أهزَنِ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّؤڃَ رظؤهَْ ىٌه حٿٜٚس ٷخٽ ٷڀض ڃن ىٌح 
 حٿْ٘ن ٷخٿٌح ىٌح ٫زي حهلل رن ٍحٳ٪ رن هيّؾ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ْٓي رن ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي رن  - 
 ڃًَٔٵ ٫ن ٫زخّش رن ٍٳخ٫ش رن ٍحٳ٪ رن هيّؾ ٫ن ؿيه ٍحٳ٪ رن هيّؾ ٷخٽ9

ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ ٙٷٌح حٿ٬يً ٯيح ًٿْْ ڃ٬نخ ڃيٍ ٷخٽ ڃخ أنيَ حٿيځ ًًٻَ حٓڂ حهلل -
يػٺ أڃخ حٿٔن ٳ٨٬ڂ ًأڃخ حٿ٨ٴَ ٳڄيٍ حٿلز٘ش ٷخٽ ٫ڀْو ٳټپ ٿْْ حٿٔن ًحٿ٨ٴَ ًٓؤك

ًأٛخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيزخ ٳني ڃنيخ ر٬َْ ٳ٬ٌٔح ٿو ٳڀڂ ّٔظ٬ْ٤ٌه ٳَڃخه 
ٍؿپ رٔيڂ ٳلزٔو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٿيٌه حٗرپ أً ٷخٽ حٿن٬ڂ أًحري 

 ٻؤًحري حٿٌكٖ ٳڄخ ٯڀزټڂ ٳخٛن٬ٌح رو ىټٌح.
خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ڃلڄي ٫ن كيػن - 

 ٍر٬ْش رن أرِ ٫زي حٿَكڄن ٫ن كن٨ڀش حٿٍِٷِ ٫ن ٍحٳ٪ رن هيّؾ9
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أڅ حٿنخّ ٻخنٌح ّټًَڅ حٿڄِح٩ٍ ٳِ ُڃخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿڄخًّخنخص -
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻَحء حٿڄِح٩ٍ  ًڃخ ٓٸَ حٿَرْ٪ ًِٗء ڃن حٿظزن ٳټَه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ

 ريٌح ًنيَ ٫نيخ ٷخٽ ٍحٳ٪ ًٙ رؤّ رټَحثيخ رخٿيٍحىڂ ًحٿينخنَْ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ  - 

٫خٛڂ رن ٫ڄَ رن ٷظخىس حٕنٜخٍُ ٫ن ڃلڄٌى رن ٿزْي ٫ن ٍحٳ٪ رن هيّؾ حٕنٜخٍُ 
 ٷخٽ9

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ حٿ٬خڃپ رخٿلٶ ٫ڀَ حٿٜيٷش ٻخٿٰخُُ ٳِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل-
 ٓزْپ حهلل كظَ َّؿ٪ اٿَ رْظو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ أٓزخ١ رن ڃلڄي كيػنخ ى٘خځ رن ٬ٓي ٫ن ُّي رن  - 
 أٓڀڂ ٫ن ڃلڄٌى رن ٿزْي ٫ن ر٬ٞ أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

  ٫ڀْو ًٓڀڂ أٓٴًَح رخٿٴـَ ٳبنو أ٨٫ڂ ٿٖؿَ.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرٌ أًّْ ٫زي حهلل حرن ٫زي حهلل ٫ن  - 

 حٿِىَُ ٷخٽ9
ٓؤٿض ٓخٿڂ رن ٫زي حهلل ٫ن ٻَحء حٿڄِح٩ٍ ٳٸخٽ أهزَنِ ٍحٳ٪ رن هيّؾ ٫ن ٫زي حهلل رن -

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن  ٫ڄَ أڅ ٫ڄْو ًٻخنخ ٷي ٗييح ريٍح أهزَحه
 ٻَحء حٿڄِح٩ٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ ٍٗيّن رن ٬ٓي ٫ن ڃٌَٓ  - 
 رن أٌّد حٿٰخٳٸِ ٫ن ر٬ٞ ًٿي ٍحٳ٪ رن هيّؾ ٫ن ٍحٳ٪ حرن هيّؾ ٷخٽ9

ًٿڂ أنِٽ ٳخٯظٔڀض  نخىحنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ ٫ڀَ ر٤ن حڃَأطِ ٳٸڄض-
ًهَؿض اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَطو أنٺ ى٫ٌطنِ ًأنخ ٫ڀَ ر٤ن حڃَأطِ 
ٳٸڄض ًٿڂ أنِٽ ٳخٯظٔڀض ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ٫ڀْٺ حٿڄخء ڃن حٿڄخء 

 ٷخٽ ٍحٳ٪ ػڂ أڃَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ي ًٿٺ رخٿٰٔپ.
كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٬ٜذ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٫ن أرِ حٿنـخِٗ كيػنخ ٫زي حهلل  - 

 ٫ن ٍحٳ٪ رن هيّؾ ٷخٽ9
ٻنخ نٜڀِ حٿ٬َٜ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ننلَ حٿـًٍِ ٳنٸٔڄو ٫َ٘س -

 أؿِحء ػڂ ن٤زن ٳنؤٻپ ٿلڄخ ن٠ْـخ ٷزپ أڅ نٜڀِ حٿڄَٰد.
يػنخ أٌّد رن ٫ظزش كيػنخ ٤٫خء أرٌ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ ك - 

 حٿنـخِٗ ٷخٽ كيػنخ ٍحٳ٪ رن هيّؾ ٷخٽ9
ٿٸْنِ ٫ڄِ ٧يَْ رن ٍحٳ٪ ٳٸخٽ ّخ حرن أهِ ٷي نيخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن -

أڃَ ٻخڅ رنخ ٍحٳٸخ ٷخٽ ٳٸڀض ڃخ ىٌ ّخ ٫ڂ ٷخٽ نيخنخ أڅ نټٍَ ڃلخٷڀنخ ٬ّنِ أٍٟنخ حٿظِ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أكٶ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ رَٜحٍ ٷخٽ ٷڀض أُ ٫ڂ ٣خ٫ش 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ طټًَىخ ٷخٽ رخٿـيحًٽ حٿَد ًرخٌٕٛح٩ ڃن حٿ٬َْ٘ ٷخٽ ٳٚ طٴ٬ڀٌح 
ا٫ٌٍُىخ أً أ٫ٌٍُىخ ٷخٽ ٳز٬نخ أڃٌحٿنخ رَٜحٍ ٷخٽ ٫زي حهلل ًٓؤٿض أرِ ٫ن أكخىّغ 

ڂ ًڃَس ّٸٌٽ ٫ن ٫ڄْو ٳٸخٽ ٻڀيخ ٍحٳ٪ رن هيّؾ ڃَس ّٸٌٽ نيخنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ
 أٌّد.كيّغ ٛلخف ًأكزيخ اٿِ 



  

 

 

Page 194 of 608 

 الجزءالرابع المسند لإلمام أحمد بن حنبل

 ػمثح تٓ ػاِش اٌعٕٟٙ ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أهزَنِ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫زْي حهلل رن ُكَ  - 

 ٫ن أرِ ٬ْٓي ٫ن ٫زي حهلل رن ڃخٿٺ9
ڃخْٗش ٳٔؤٽ ٫ٸزش ٫ن ًٿٺ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو أڅ أهض ٫ٸزش رن ٫خڃَ نٌٍص أڅ طلؾ -

ًٓڀڂ ٳٸخٽ ڃَىخ ٳڀظَٻذ ٳ٨ن أنو ٿڂ ّٴيڂ ٫نو ٳڀڄخ هٚ ڃن ٻخڅ ٫نيه ٫خى ٳٔؤٿو ٳٸخٽ 
 ڃَىخ ٳڀظَٻذ ٳبڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٫ن ط٬ٌّذ أهظٺ نٴٔيخ ٿٰنِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أهزَنِ ٌّنْ ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ  - 
 ِ ٷخٽ9حٿـين

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ٫ييس ر٬ي أٍر٪.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٓڀڄش ٫ن حرن آلٶ ٫ن ِّّي رن أرِ كزْذ  - 

 ٫ن ڃَػي رن ٫زي حهلل حٿِْنِ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ حٿـينِ ٷخٽ9
ًىٌ حٿٸزخء  ٛڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄَٰد ٫ًڀْو ٳًَؽ ڃن كََّ-

 ٳڀڄخ ٷ٠َ ٛٚطو ن٫ِو ن٫ِخ ٫نْٴخ ًٷخٽ اڅ ىٌح ٙ ّنزِٰ ٿڀڄظٸْن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٓڀڄش ٫ن حرن آلٶ ٫ن ِّّي رن أرِ كزْذ  - 

 ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٗڄخٓش حٿظـْزِ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ ٷخٽ9
 ش ٛخكذ ڃټْ ٬ّنِ حٿ٬٘خٍ.ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ ّيهپ حٿـن-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يٍ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ِّّي  - 

 حرن أرِ كزْذ ٫ن ڃَػي رن ٫زي حهلل حٿِْنِ ٫ن أرِ ٫زي حٿَكڄن حٿـينِ ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انِ ٍحٻذ ٯيح اٿَ ّيٌى ٳٚ طزيإًىڂ رخٿٔٚځ ٳبًح -

ح ٫ڀْٺ ٳٸٌٿٌح ٫ًڀْټڂ ٷخٽ ٫زي حهلل ٷخٽ أرِ هخٿٴو ٫زي حٿلڄْي رن ؿ٬ٴَ ًحرن ٿي٬ْش ٓڀڄٌ
ٷخٙ ٫ن أرِ رَٜس كيػنخ أرٌ ٫خٛڂ ٫ن ٫زي حٿلڄْي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ أرٌ رَٜس ٬ّنِ ٳِ 

 حرن أرِ ٫يُ ٫ن حرن آلٶ.كيّغ 
ن حٿٸخٓڂ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٌٿْي رن ڃٔڀڂ ٷخٽ كيػنخ حرن ؿخرَ ٫ - 

 ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ ٷخٽ9
رْنڄخ أنخ أٷٌى رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ نٸذ ڃن طڀٺ حٿنٸخد اً ٷخٽ ٿِ ّخ ٫ٸزش -

أٙ طَٻذ ٷخٽ ٳؤؿڀڀض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ أٍٻذ ڃَٻزو ػڂ ٷخٽ ّخ ٫ٸْذ 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٙ طَٻذ ٷخٽ ٳؤٗٴٸض أڅ طټٌڅ ڃ٬ْٜش ٷخٽ ٳنِٽ ٌٍٓٽ 

ًٍٻزض ىنْش ػڂ ٍٻذ ػڂ ٷخٽ ّخ ٫ٸْذ أٙ أ٫ڀڄٺ ٌٍٓطْن ڃن هَْ ٌٍٓطْن ٷَأ ريڄخ 
حٿنخّ ٷخٽ ٷڀض رڀَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٳؤٷَأنِ ٷپ أ٫ًٌ رَد حٿٴڀٶ ًٷپ أ٫ًٌ رَد حٿنخّ 
ػڂ أٷْڄض حٿٜٚس ٳظٸيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸَأ ريڄخ ػڂ ڃَ رِ ٷخٽ ٻْٲ 

أّض ّخ ٫ٸْذ أٷَأ ريڄخ ٻڀڄخ نڄض ًٻڀڄخ ٷڄض ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ىٌ ٫ٸزش رن ٫خڃَ ٍ
 رن ٫خرْ ًّٸخٽ حرن ٫زْ حٿـينِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ  - 
 ٫ن ڃلڄي رن ارَحىْڂ أڅ أرخ ٫زي حٿَكڄن أهزَه أڅ حرن ٫خرْ حٿـينِ أهزَه9
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ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿو ّخ حرن ٫خرْ أٙ أهزَٹ رؤٳ٠پ ڃخ ط٬ًٌ  أڅ-
حٿڄظ٬ًًٌڅ ٷخٽ ٷڀض رڀَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷپ أ٫ًٌ رَد 

 حٿٴڀٶ ًٷپ أ٫ًٌ رَد حٿنخّ ىخطْن حٿٌٍٔطْن.
كيػنخ أرٌ ٫٘خنش أنو  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ - 

 ٓڄ٪ ٫ٸزش رن ٫خڃَ ّٸٌٽ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9
ڃن أػټپ ػٚػش ڃن ٛڀزو ٳخكظٔزيڂ ٫ڀَ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳٸخٽ أرٌ ٫٘خنش ڃَس ٳِ ٓزْپ حهلل -

 ًٿڂ ّٸڀيخ ڃَس أهٍَ ًؿزض ٿو حٿـنش.
ن ٷْْ ٫ن ٫ٸزش رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٴٚ رن ٯْخع ٫ن آڄخ٫ْپ ٫ - 

 ٫خڃَ ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنِٿض ٫ڀِ ٌٍٓطخڅ ٳظ٬ًًٌح رين ٳبنو ٿڂ ّظ٬ًٌ -

 رڄؼڀين ٬ّنِ حٿڄ٬ًٌطْن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ كيػنخ ى٘خځ ٫ن ّلَْ رن أرِ  - 

 رن ٫خڃَ حٿـينِ ٷخٽ9 ٻؼَْ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٓٚځ ٫ن ٫زي حهلل حٍُٕٵ ٫ن ٫ٸزش
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ّيهپ حٿؼٚػش رخٿٔيڂ حٿٌحكي حٿـنش -

ٛخن٬و ّلظٔذ ٳِ ٛن٬ظو حٿوَْ ًحٿڄڄي رو ًحٿَحڃِ رو ًٷخٽ اٍڃٌح ًاٍٻزٌح ًأڅ طَڃٌح 
أكذ اٿِ ڃن أڅ طَٻزٌح ًاڅ ٻپ ِٗء ّڀيٌ رو حٿَؿپ رخ٣پ اٙ ٍڃْش حٿَؿپ رٸٌٓو 

ّزو ٳَٓو ًڃ٫ٚزظو حڃَأطو ٳبنين ڃن حٿلٶ ًڃن نِٔ حٿَڃِ ر٬يڃخ ٫ڀڄو ٳٸي ٻٴَ ًطؤى
 حٿٌُ ٫ڀڄو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ رټَ رن ٫ْخٕ ٷخٽ كيػنِ ڃلڄي ڃٌٿَ حٿڄَْٰس رن  - 
 ٬ٗزش ٷخٽ كيػنِ ٻ٬ذ رن ٫ڀٸڄش ٫ن أرِ حٿوَْ ڃَػي رن ٫زي حهلل ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ ٷخٽ9

  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻٴخٍس حٿنٌٍ ٻٴخٍس حٿْڄْن.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫زي حٿلڄْي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنِ  - 

 ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن ڃَػي رن ٫زي حهلل حٿِْنِ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ ٷخٽ9
لڀڀظڂ رو ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ أكٶ حٿ١ًَ٘ أڅ ٌّٳَ رو ڃخ حٓظ-

 حٿٴًَؽ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن آڄخ٫ْپ ٷخٽ كيػنِ ٷْْ ٫ن  - 

 ٫ٸزش رن ٫خڃَ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
أنِٽ ٫ڀِ آّخص ٿڂ َّ ڃؼڀين ٷپ أ٫ًٌ رَد حٿنخّ اٿَ آهَ حٿٌٍٔس ًٷپ أ٫ًٌ رَد حٿٴڀٶ -

 اٿَ آهَ حٿٌٍٔس.
أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ى٘خځ حٿيٓظٌحثِ ٷخٽ كيػنخ ّلَْ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 

 رن ر٬ـش رن ٫زي حهلل ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃ9َ
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷٔڂ ٟلخّخ رْن أٛلخرو ٳؤٛخد ٫ٸزش رن ٫خڃَ -

 ؿ٫ٌش ٳٔؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫نيخ ٳٸخٽ ٟق ريخ.
لټڂ رن نخٳ٪ ٷخٽ كيػنخ حرن ٫ْخٕ ٫ن ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿ - 

 رن كَڃڀش حٕٓڀڄِ ٫ن أرِ ٫ڀِ حٿيڄٌحنِ ٷخٽ9
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هَؿض ٳِ ٓٴَ ًڃ٬نخ ٫ٸزش رن ٫خڃَ ٷخٽ ٳٸڀنخ ٿو انٺ َّكڄٺ حهلل ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ -
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤڃنخ ٳٸخٽ ٙ انِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ 

ٛخد حٿٌٷض ًأطڂ حٿٜٚس ٳڀو ًٿيڂ ًڃن حنظٸٚ ڃن ًٿٺ ْٗجخ ٳ٬ڀْو ًٙ ڃن أځ حٿنخّ ٳؤ
 ٫ڀْيڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫زي حهلل  - 
 ُؿَ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿ٫َْنِ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃخٿٺ حٿْلٜزِ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ حٿـين9ِ

ٯَْ ڃوظڄَس ٳٔؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ اڅ  أڅ أهظو نٌٍص أڅ طڄِ٘ كخٳْش-
 حهلل ٙ ّٜن٪ ر٘ٸخء أهظٺ ْٗجخ ڃَىخ ٳڀظوظڄَ ًٿظَٻذ ًٿظٜڂ ػٚػش أّخځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن حٿڄزخٍٹ  - 
خ أرٌ حٿوَْ أنو ٓڄ٪ ٫ٸزش رن ٷخٽ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنِ ِّّي رن أرِ كزْذ ٷخٽ كيػن

 ٫خڃَ ّٸٌٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ڃؼپ حٿٌُ ٬ّڄپ حٿْٔجخص ػڂ ٬ّڄپ حٿلٔنخص ٻڄؼپ -

ٍؿپ ٻخنض ٫ڀْو ى٩ٍ ْٟٸش ػڂ هنٸظو ػڂ ٫ڄپ كٔنش ٳخنٴټض كڀٸش ػڂ ٫ڄپ كٔنش أهٍَ 
 ٳخنٴټض كڀٸش أهٍَ كظَ ّوَؽ اٿَ حٍٕٝ.

كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ كيػنخ ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن حٿڄزخٍٹ ٷخٽ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 
كيػنخ كَڃڀش رن ٫ڄَحڅ ٷخٽ كيػنِ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٫زي حٿڄڀٺ رن ڃڀْپ حٿٔڀْلِ ًىڂ اٿَ 

 ٷ٠خ٫ش ٷخٽ9
كيػنِ أرِ ٷخٽ ٻنض ڃ٪ ٫ٸزش رن ٫خڃَ ؿخٿٔخ ٷَّزخ ڃن حٿڄنزَ ٌّځ حٿـڄ٬ش ٳوَؽ ڃلڄي -

٤ذ حٿنخّ ػڂ ٷَأ ٫ڀْيڂ ٌٍٓس ڃن حٿٸَآڅ ٷخٽ ًٻخڅ رن أرِ كٌّٴش ٳخٓظٌٍ ٫ڀَ حٿڄنزَ ٳو
ڃن أٷَأ حٿنخّ ٷخٽ ٳٸخٽ ٫ٸزش رن ٫خڃَ ٛيٵ حهلل ًٌٍٓٿو انِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٿْٸَأڅ حٿٸَآڅ ٍؿخٽ ٙ ّـخًُ طَحٷْيڂ ّڄَٷٌڅ ڃن حٿيّن ٻڄخ ّڄَٵ 

 حٿٔيڂ ڃن حٿَڃْش.
د رن ُّخى ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ظخ - 

 أهزَنِ ِّّي ٫ن ٫ڄًَ حٿڄ٬خٳَُ ٫ڄن ٓڄ٪ ٫ٸزش رن ٫خڃَ ّٸٌٽ9
 ر٬ؼنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓخ٫ْخ ٳخٓظؤًنظو أڅ نؤٻپ ڃن حٿٜيٷش ٳبًڅ ٿنخ.-
ن ٬ٓي ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٯْٚڅ ٷخٽ كيػنخ ٍٗيّن ٬ّنِ حر - 

كيػنِ ٫ڄًَ ٬ّنِ حرن حٿلَع ٫ن أرِ ٫٘خنش أنو ٓڄ٪ ٫ٸزش رن ٫خڃَ ّوزَ ٫ن ٌٍٓٽ 
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

أنو ٻخڅ ّڄن٪ أىپ حٿلڀْش ًحٿلََّ ًّٸٌٽ اڅ ٻنظڂ طلزٌڅ كڀْش حٿـنش ًكََّىخ ٳٚ -
 طڀزٌٔىخ ٳِ حٿينْخ.

يػنخ ٍٗيّن ٬ّنِ حرن ٬ٓي أرٌ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٯْٚڅ ٷخٽ ك - 
حٿلـخؽ حٿڄيَُ ٫ن كَڃڀش رن ٫ڄَحڅ حٿظـْزِ ٫ن ٫ٸزش رن ڃٔڀڂ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ 

 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
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اًح ٍأّض حهلل ٤٬ِّ حٿ٬زي ڃن حٿينْخ ٫ڀَ ڃ٬خْٛو ڃخ ّلذ ٳبنڄخ ىٌ حٓظيٍحؽ ػڂ طٚ -
ًح رو ٳظلنخ ٫ڀْيڂ أرٌحد ٻپ ِٗء كظَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ نٌٔح ڃخ ًٻَ
 اًح ٳَكٌح رڄخ أطٌح أهٌنخىڂ رٰظش ٳبًح ىڂ ڃزڀٌٔڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ ٫٘خنش ٫ن  - 
 ٫ٸزش رن ٫خڃ9َ

س أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٬ّـذ ٍرټڂ ڃن ٍح٫ِ حٿٰنڂ ٳِ ٨ْٗو ّئًڅ رخٿٜٚ-
 ًّٸْڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن حٿلَع رن  - 
 ِّّي ٫ن ٫ڀِ رن ٍرخف ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃ9َ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ أنٔخرټڂ ىٌه ٿْٔض رٔزخد ٫ڀَ أكي ًانڄخ أنظڂ -
ّن أً ٫ڄپ ٛخٿق كٔذ حٿَؿپ أڅ ًٿي آىځ ٣ٲ حٿٜخ٩ ٿڂ طڄڀئه ٿْْ ٕكي ٳ٠پ اٙ رخٿي

 ّټٌڅ ٳخك٘خ رٌّخ روْٚ ؿزخنخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿ٬ٚء حٿلٔن رن ٌٓحٍ ٷخٽ كيػنخ ٿْغ ٫ن ڃ٬خًّش  - 

٫ن أرِ ٫ؼڄخڅ ٫ن ؿزَْ رن نٴَْ ًٍر٬ْش رن ِّّي ٫ن أرِ اىٍّْ حٿوٌٙنِ ٫ًزي 
يع ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ ٷخٽ ٷخٽ ٫ٸزش حٿٌىخد رن روض ٫ن حٿڀْغ رن ٓڀْڂ حٿـينِ ٻڀيڂ ّل

 رن ٫خڃ9َ
ٻنخ نويځ أنٴٔنخ ًٻنخ نظيحًٽ ٫ٍْش حٗرپ رْننخ ٳؤٛخرنِ ٫ٍْش حٗرپ ٳًَكظيخ ر٬ِ٘ -

ٳؤىٍٻض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٷخثڂ ّليع حٿنخّ ٳؤىٍٻض ڃن كيّؼو ًىٌ 
ٸزپ ٫ڀْيڄخ رٸڀزو ّٸٌٽ ڃخ ڃنټڂ ڃن أكي ّظٌٟؤ ٳْٔزٮ حٿٌٌٟء ػڂ ّٸٌځ ٳَْٻ٪ ٍٻ٬ظْن ّ

ًًؿيو اٙ ًؿزض ٿو حٿـنش ًٯٴَ ٿو ٷخٽ ٳٸڀض ٿو ڃخ أؿٌى ىٌح ٷخٽ ٳٸخٽ ٷخثپ رْن ّيُ حٿظِ 
ٻخڅ ٷزڀيخ ّخ ٫ٸزش أؿٌى ڃنيخ ٳن٨َص ٳبًح ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٷخٽ ٳٸڀض ًڃخ ىِ ّخ أرخ 
كٴٚ ٷخٽ انو ٷخٽ ٷزپ أڅ طؤطِ ڃخ ڃنټڂ ڃن أكي ّظٌٟؤ ٳْٔزٮ حٿٌٌٟء ػڂ ّٸٌٽ أٗيي أڅ 

اٿو اٙ حهلل ًكيه ٙ َّٗٺ ٿو ًأڅ ڃلڄيح ٫زيه ًٌٍٓٿو اٙ ٳظلض ٿو أرٌحد حٿـنش  ٙ
 حٿؼڄخنْش ّيهپ ڃن أّيخ ٗخء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ أنزؤنخ ٫زي حهلل أنزؤنخ ٬ْٓي رن أرِ أٌّد  - 
 ٽ9ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿٌٿْي ٫ن أرِ حٿوَْ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ حٿـينِ ٷخ

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػٚػخ اڅ ٻخڅ ٳِ ِٗء ٗٴخء ٳٴِ ٣َٗش ڃلـڂ أً -
 َٗرش ٫ٔپ أً ٻْش طْٜذ أٿڄخ ًأنخ أٻَه حٿټِ ًٙ أكزو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل أهزَنِ حرن ٿي٬ْش  - 
ش رن ٫خڃَ ّليع ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٷخٽ كيػنِ ِّّي أڅ أرخ حٿوَْ كيػو أنو ٓڄ٪ ٫ٸز

 ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9
ٿْْ ڃن ٫ڄپ ٌّځ اٙ ًىٌ ّوظڂ ٫ڀْو ٳبًح ڃَٝ حٿڄئڃن ٷخٿض حٿڄٚثټش ّخ ٍرنخ ٫زيٹ -

 ٳٚڅ ٷي كزٔظو ٳْٸٌٽ حٿَد ٫ِ ًؿپ حهظڄٌح ٿو ٫ڀَ ڃؼپ ٫ڄڀو كظَ ّزَأ أً ّڄٌص.
ن حٿڄزخٍٹ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ كيػنخ حر - 

 ڃٌَٓ رن ٫ڀِ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرِ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٫ٸزش رن ٫خڃَ ّٸٌٽ9
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ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ط٬ڀڄٌح ٻظخد حهلل ًط٬خىيًه ًطٰنٌح رو ٳٌحٿٌُ نٴِٔ -
 رْيه ٿيٌ أٗي طٴڀظخ ڃن حٿڄوخٝ ٳِ حٿ٬ٸپ.

ٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنخ أرٌ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ٷخ - 
 ٷزْپ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ٸزش رن ٫خڃَ ّٸٌٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انڄخ أهخٱ ٫ڀَ أڃظِ حٿټظخد ًحٿڀزن ٷخٽ ٷْپ ّخ -
ٌٍٓٽ حهلل ڃخ رخٽ حٿټظخد ٷخٽ ّظ٬ڀڄو حٿڄنخٳٸٌڅ ػڂ ّـخىٿٌڅ رو حٿٌّن آڃنٌح ٳٸْپ ًڃخ رخٽ 

 َؿٌڅ ڃن حٿـڄخ٫خص ًّظَٻٌڅ حٿـڄ٬خص.حٿزن ٷخٽ أنخّ ّلزٌڅ حٿڀزن ٳْو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنخ ٻ٬ذ رن ٫ڀٸڄش  - 

٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٗڄخٓش ٫ن أرِ حٿوَْ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ٻٴخٍس حٿنٌٍ ٻٴخٍس حٿْڄْن.-
رِ كيػنخ ّلَْ رن ٯْٚڅ كيػنخ ٍٗيّن كيػنخ رټَ رن ٫ڄًَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 

 حٿڄ٬خٳَُ كيػنخ ٬ْٗذ رن ٫ٍُش حٿڄ٬خٳَُ كيػو أنو ٓڄ٪ ٫ٸزش رن ٫خڃَ ّٸٌٽ9
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ طوْٴٌح أنٴٔټڂ ر٬ي أڃنيخ ٷخٿٌح ًڃخ ًحٹ ّخ -

 ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ حٿيّن.
نخ آلٶ رن ٫َْٔ ٷخٽ كيػنخ ّلَْ رن كڄِس ٫ن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

 حٿَكڄن رن ِّّي أڅ أرخ ٓٚځ كيػو ٷخٽ9
كيػنِ هخٿي رن ُّي ٷخٽ ٻخڅ ٫ٸزش ّؤطْنِ ٳْٸٌٽ أهَؽ رنخ نَڃِ ٳؤر٤ؤص ٫ڀْو ًحص ٌّځ -

أً طؼخٷڀض ٳٸخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ّيهپ حٿٔيڂ 
ٿـنش ٛخن٬و حٿڄلظٔذ ٳْو حٿوَْ ًحٿَحڃِ رو ًڃنزڀو ٳخٍڃٌح ًحٍٻزٌح ًٕڅ حٿٌحكي ػٚػش ح

طَڃٌح أكذ اٿِ ڃن أڅ طَٻزٌح ًٿْْ ڃن حٿڀيٌ اٙ ػٚع ڃ٫ٚزش حٿَؿپ اڃَأطو ًطؤىّزو 
 ٳَٓو ًٍڃْو رٸٌٓو ًڃن ٫ڀڄو حهلل حٿَڃِ ٳظَٻو ٍٯزش ٫نو ٳن٬ڄش ٻٴَىخ.

ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ڃَ٘ف رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ - 
 ىخ٫خڅ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ ٷخٽ9

 ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٷَأ رخٿڄ٬ًٌطْن ٳبنٺ ٿن طٸَأ رڄؼڀيڄخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ ٷخٽ كيػنخ ٤٫خٱ ٫ن ٫زي حٿَكڄن  - 

 رن كَڃڀش ٫ن ٍؿپ ڃن ؿيْنش ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ ٷخٽ9
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٓظټٌڅ ٫ڀْټڂ أثڄش ڃن ر٬يُ ٳبڅ ٛڀٌح -

حٿٜٚس ٿٌٷظيخ ٳؤطڄٌح حٿَٻ٩ٌ ًحٿٔـٌى ٳيِ ٿټڂ ًٿيڂ ًاڅ ٿڂ ّٜڀٌح حٿٜٚس ٿٌٷظيخ ًٿڂ 
 ّظڄٌح ٍٻ٫ٌيخ ًٙ ٓـٌىىخ ٳيِ ٿټڂ ٫ًڀْيڂ.

ٓڀڄش رن حٿٴ٠پ ٷخٽ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ارَحىْڂ حٿَحُُ كيػنخ - 
كيػنِ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن ڃَػي رن ٫زي حهلل حٿِْنِ ٫ن ٫ٸزش رن 

 ٫خڃَ حٿـينِ ٷخٽ9
ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٷَأ حّٓظْن ڃن آهَ ٌٍٓس حٿزٸَس ٳبنِ أ٤٫ْظيڄخ -

 ڃن طلض حٿ٬َٕ.
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ن ُّخى كيػنخ ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن حٿڄزخٍٹ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ظخد ٬ّنِ حر - 
أنزؤنخ ّلَْ رن أٌّد كيػنِ ٻ٬ذ رن ٫ڀٸڄش أنو ٓڄ٪ ٫زي حٿَكڄن رن ٗڄخٓش ّليع ٫ن 

 أرِ حٿوَْ ٷخٽ9
ٓڄ٬ض ٫ٸزش رن ٫خڃَ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٻٴخٍس حٿنٌٍ -

 ٻٴخٍس حٿْڄْن.
 حٿٌىخد حٿوٴخٱ ٫ن ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي  - 
ًٻَ أڅ ٷْٔخ حٿـٌحڃِ كيػو ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ حٿـينِ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن أ٫ظٶ ٍٷزش ڃئڃنش ٳيِ ٳټخٻو ڃن حٿنخٍ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ِّّي  - 

 َُٜ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٗڄخٓش حٿظـْزِ ٷخٽ9رن أرِ كزْذ حٿڄ
ٓڄ٬ض ٫ٸزش رن ٫خڃَ حٿـينِ ّٸٌٽ ًىٌ ٫ڀَ ڃنزَ ڃَٜ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ ّلپ ٗڃَة ّزْ٪ ٫ڀَ رْ٪ أهْو كظَ ٌٍّه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ِّّي  - 

 كزْذ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٗڄخٓش حٿظـْزِ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ ٷخٽ9رن أرِ 
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ ّلپ ٗڃَة ڃٔڀڂ أڅ ّو٤ذ ٫ڀَ ه٤زش -

 أهْو كظَ ّظَٹ ًٙ ّزْ٪ ٫ڀَ رْ٪ أهْو كظَ ّظَٹ.
ّي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ِّ - 

 رن أرِ كزْذ حٿڄَُٜ ٫ن ڃَػي رن ٫زي حهلل حٿِْنِ ًِّڅ ر٤ن ڃن كڄَْ ٷخٽ9
ٷيځ ٫ڀْنخ أرٌ أٌّد هخٿي رن ُّي حٕنٜخٍُ ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

ڃَٜ ٯخُّخ ًٻخڅ ٫ٸزش رن ٫خڃَ رن ٫زْ حٿـينِ أڃَه ٫ڀْنخ ڃ٬خًّش حرن أرِ ٓٴْخڅ ٷخٽ 
ڀَ ٷخځ اٿْو أٌّد حٕنٜخٍُ ٳٸخٽ ٿو ّخ ٫ٸزش أىټٌح ٳلزْ ٫ٸزش رن ٫خڃَ رخٿڄَٰد ٳڀڄخ ٛ

ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ حٿڄَٰد أڃخ ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ طِحٽ أڃظِ روَْ أً ٫ڀَ حٿٴ٤َس ڃخ ٿڂ ّئهًَح حٿڄَٰد كظَ ط٘ظزٺ 

ٷخٽ ٳٸخٽ أرٌ أٌّد أڃخ  حٿنـٌځ ٷخٽ ٳٸخٽ رڀَ ٷخٽ ٳڄخ كڄڀٺ ٫ڀَ ڃخ ٛن٬ض ٷخٽ ٰٗڀض
 ًحهلل ڃخ رِ اٙ أڅ ٨ّن حٿنخّ أنٺ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜن٪ ىٌح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ رټَ رن ٌٓحىس ٫ن أرِ  - 
 ٬ْٓي ؿ٬ؼپ حٿٸظزخنِ ٫ن أرِ طڄْڂ حٿـْ٘خنِ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃ9َ

ِ حرن ٿيخ ٿظلـن كخٳْش رَْٰ هڄخٍ ٳزڀٮ ًٿٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل أڅ أهض ٫ٸزش نٌٍص ٳ-
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ طلؾ ٍحٻزش ڃوظڄَس ًٿظٜڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ٻ٬ذ رن ٫ڀٸڄش ٫ن  - 
 أرِ ٻؼَْ ڃٌٿَ ٫ٸزش رن ٫خڃَ حٿـينِ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃ9َ

 و ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن ٓظَ ڃئڃنخ ٻخڅ ٻڄن أكْخ ڃٌءًىس ڃن ٷزَىخ.أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ًڃٌَٓ رن ىحًى ٷخٙ كيػنخ حرن ٿي٬ْش  - 

 كيػنخ ٻ٬ذ رن ٫ڀٸڄش ٫ن ڃٌٿَ ٿ٬ٸزش رن ٫خڃَ ّٸخٽ ٿو أرٌ ٻؼَْ ٷخٽ9
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ى٫يڂ ػڂ ؿخءه ٳٸخٽ أٙ ٿٸْض ٫ٸزش رن ٫خڃَ ٳؤهزَطو أڅ ٿنخ ؿَْحنخ َّ٘رٌڅ حٿوڄَ ٷخٽ -
أى٫ٌ ٫ڀْيڂ حٿ١َ٘ ٳٸخٽ ٫ٸزش ًّلٺ ى٫يڂ ٳبنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ّٸٌٽ ڃن ٍأٍ ٫ٌٍس ٳٔظَىخ ٻخڅ ٻڄن أكْخ ڃٌءًىس ڃن ٷزَىخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ أنزؤنخ ٫زي حهلل رن ڃزخٍٹ أنزؤنخ كَڃڀش  - 

ي رن أرِ كزْذ ّليع أڅ أرخ حٿوَْ كيػو أنو ٓڄ٪ ٫ٸزش رن ٫خڃَ رن ٫ڄَحڅ أنو ٓڄ٪ ِّّ
 ّٸٌٽ9

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٻپ حڃَة ٳِ ٧پ ٛيٷظو كظَ ّٴٜپ رْن -
حٿنخّ أً ٷخٽ ّلټڂ رْن حٿنخّ ٷخٽ ِّّي ًٻخڅ أرٌ حٿوَْ ٙ ّو٤جو ٌّځ اٙ طٜيٵ ٳْو 

 رِ٘ء ًٿٌ ٻ٬ټش أً رٜڀش أً ٻٌح.
ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ ڃ٬خً رن ٍٳخ٫ش كيػنِ ٫ڀِ رن ِّّي كيػنخ ٫ز - 

 ٫ن حٿٸخٓڂ ٫ن أرِ أڃخڃش حٿزخىڀِ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ ٷخٽ9
ٿٸْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخرظيأطو ٳؤهٌص رْيه ٷخٽ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ نـخس -

٫ڀَ ه٤ْجظٺ ٷخٽ ػڂ ٿٸْنِ ٌٍٓٽ  حٿڄئڃن ٷخٽ ّخ ٫ٸزش حكَّ ٿٔخنٺ ًٿ٬ْٔٺ رْظٺ ًارٺ
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخرظيأنِ ٳؤهٌ رْيُ ٳٸخٽ ّخ ٫ٸزش رن ٫خڃَ أٙ أ٫ڀڄٺ هَْ ػٚع 
ٌٍٓ أنِٿض ٳِ حٿظٌٍحس ًحٗنـْپ ًحٿِرٌٍ ًحٿٴَٷخڅ حٿ٨٬ْڂ ٷخٽ ٷڀض رڀَ ؿ٬ڀنِ حهلل ٳيحٹ 

نخّ ػڂ ٷخٽ ّخ ٫ٸزش ٙ ٷخٽ ٳؤٷَأنِ ٷپ ىٌ حهلل أكي ًٷپ أ٫ًٌ رَد حٿٴڀٶ ًٷپ أ٫ًٌ رَد حٿ
طنٔخىن ًٙ طزْض ٿْڀش كظَ طٸَأىن ٷخٽ ٳڄخ نْٔظين ڃن ڃنٌ ٷخٽ ٙ طنٔخىن ًڃخ رض ٿْڀش 
ٷ٢ كظَ أٷَأىن ٷخٽ ٫ٸزش ػڂ ٿٸْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخرظيأطو ٳؤهٌص رْيه 
ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أهزَنِ رٴٌحٟپ ح٫ٕڄخٽ ٳٸخٽ ّخ ٫ٸزش ٛپ ڃن ٷ٬٤ٺ ًأ٢٫ ڃن 

 ڃٺ ًأ٫َٝ ٫ڄن ٧ڀڄٺ.كَ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن ٫زي حٿَكڄن  - 

 رن ِّّي رن ؿخرَ ٫ن أرِ ٓٚځ ٫ن هخٿي رن ُّي حٕنٜخٍُ ٷخٽ9
ٻنض ڃ٪ ٫ٸزش رن ٫خڃَ حٿـينِ ًٻخڅ ٍؿٚ ّلذ حٿَڃِ اًح هَؽ هَؽ رِ ڃ٬و ٳي٫خنِ -

ٽ أٷٌٽ ٿٺ ڃخ ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃخ ٌّڃخ ٳؤر٤ؤص ٫ڀْو ٳٸخٽ ط٬خ
كيػنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ّيهپ رخٿٔيڂ حٿٌحكي 
ػٚػش نٴَ حٿـنش ٛخن٬و حٿڄلظٔذ ٳِ ٛن٬ظو حٿوَْ ًحٿَحڃِ رو ًڃنزڀو ًٷخٽ اٍڃٌح 

ڀيٌ اٙ ػٚع طؤىّذ حٿَؿپ ًحٍٻزٌح ًٕڅ طَڃٌح أكذ اٿِ ڃن أڅ طَٻزٌح ًٿْْ ڃن حٿ
ٳَٓو ًڃ٫ٚزظو حڃَأطو ًٍڃْو رٸٌٓو ًڃن طَٹ حٿَڃِ ر٬يڃخ ٫ڀڄو ٍٯزش ٫نو ٳبنيخ ن٬ڄش 

 طَٻيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ٫زي ٍرو ٷخٽ كيػنخ حٿٌٿْي رن ڃٔڀڂ ٫ن حرن  - 

حهلل ٫ڀْو  ؿخرَ ٫ن أرِ ٓٚځ ٫ن هخٿي رن ُّي ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ
 ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ڃن ٫ڀڂ حٿَڃِ ػڂ طَٻو ر٬يڃخ ٫ڀڄو ٳيِ ن٬ڄش ٻٴَىخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن  - 

 ُّي رن ٓٚځ ٫ن ٫زي حهلل رن ُّي حٍُٕٵ ٷخٽ9
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خى أڅ ّڄپ ٳٸخٽ ٻخڅ ٫ٸزش رن ٫خڃَ حٿـينِ ّوَؽ ٳَْڃِ ٻپ ٌّځ ًٻخڅ ّٔظظز٬و ٳټؤنو ٻ-
أٙ أهزَٹ رڄخ ٓڄ٬ض ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ رڀَ ٷخٽ ٓڄ٬ظو ّٸٌٽ اڅ 
حهلل ٫ِ ًؿپ ّيهپ رخٿٔيڂ حٿٌحكي ػٚػش نٴَ حٿـنش ٛخكزو حٿٌُ ّلظٔذ ٳِ ٛن٬ظو حٿوَْ 
ًحٿٌُ ّـيِ رو ٳِ ٓزْپ حهلل ًحٿٌُ َّڃِ رو ٳِ ٓزْپ حهلل ًٷخٽ حٍڃٌح ًحٍٻزٌح ًأڅ 

َ ڃن أڅ طَٻزٌح ًٷخٽ ٻپ ِٗء ّڀيٌ رو حرن آىځ ٳيٌ رخ٣پ اٙ ػٚػخ ٍڃْش ٫ن طَڃٌح هْ
ٷٌٓو ًطؤىّزو ٳَٓو ًڃ٫ٚزظو أىڀو ٳبنين ڃن حٿلٶ ٷخٽ ٳظٌٳِ ٫ٸزش ًٿو ر٠٪ ًٓظٌڅ أً 

 ر٠٪ ًٓز٬ٌڅ ٷٌٓخ ڃ٪ ٻپ ٷٌّ ٷَڅ ًنزپ ًأًَٛ رين ٳِ ٓزْپ حهلل.
خٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن ّلَْ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ ٷ - 

 ٓٚځ ٫ن ٫زي حهلل رن حٍُٕٵ أڅ ٫ٸزش رن ٫خڃَ ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ّيهپ رخٿٔيڂ حٿٌحكي ػٚػش حٿـنش -

 ٳٌٻَ حٿليّغ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ آڄخ٫ْپ ٬ّنِ حرن أرِ هخٿي ٫ن  - 

 ي حٿَكڄن رن ٫خثٌ ٍؿپ ڃن أىپ حٿ٘خځ ٷخٽ٫9ز
حن٤ڀٶ ٫ٸزش رن ٫خڃَ حٿـينِ اٿَ حٿڄٔـي حٕٷَٜ ٿْٜڀِ ٳْو ٳؤطز٬و نخّ ٳٸخٽ ڃخ ؿخء -

رټڂ ٷخٿٌح ٛلزظٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أكززنخ أڅ نَْٔ ڃ٬ٺ ًنٔڀڂ ٫ڀْٺ ٷخٽ 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو حنِٿٌح ٳٜڀٌح ٳنِٿٌح ٳٜڀَ ًٛڀٌح ڃ٬و ٳٸخٽ كْن ٓڀڂ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل

ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٿْْ ڃن ٫زي ّڀٸَ حهلل ٫ِ ًؿپ ٙ َّ٘ٹ رو ْٗجخ ٿڂ ّظني ريځ كَحځ اٙ ىهپ 
 ڃن أُ أرٌحد حٿـنش ٗخء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ  - 
 كيػنخ ٻ٬ذ رن ٫ڀٸڄش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي حٿَكڄن رن ٗڄخٓش ّٸٌٽ9

طْنخ أرخ حٿوَْ ٳٸخٽ ٓڄ٬ض ٫ٸزش رن ٫خڃَ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ-
 ّٸٌٽ انڄخ حٿنٌٍ ّڄْن ٻٴخٍطيخ ٻٴخٍس حٿْڄْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٿْغ كيػنِ ِّّي رن أرِ كزْذ كيػنخ ىخٗڂ ٫ن أرِ  - 
 ٫ڄَحڅ أٓڀڂ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ حٿـينِ أنو ٷخٽ9

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٍحٻذ ٳ٬ٌٟض ّيُ ٫ڀَ ٷيڃو ٷڀض أٷَثنِ أطز٬ض ٌٍٓٽ حهلل-
 ڃن ٌٍٓس ٌّٓٲ ٳٸخٽ ٿن طٸَأ ْٗجخ أرڀٮ ٫ني حهلل ٫ِ ًؿپ ڃن ٷپ أ٫ًٌ رَد حٿٴڀٶ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٌْس رن َّٗق ٷخٽ كيػنخ رٸْش كيػنخ رلَْ رن ٬ٓي ٫ن  - 
 رن ٫خڃَ أنو ٷخٽ9هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن ؿزَْ رن نٴَْ ٫ن ٫ٸزش 

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أىيّض ٿو رٰڀش ٗيزخء ٳَٻزيخ ٳؤهٌ ٫ٸزش ّٸٌىىخ ٿو -
ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿ٬ٸزش اٷَأ ٳٸخٽ ًڃخ أٷَأ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ حٿنزِ 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٷَأ ٷپ أ٫ًٌ رَد حٿٴڀٶ ٳؤ٫خىىخ ٫ڀْو كظَ ٷَأىخ ٳ٬َٱ أنِ ٿڂ 

 أٳَف ريخ ؿيح ٳٸخٽ ٿ٬ڀٺ طيخًنض ريخ ٳڄخ ٷڄض طٜڀِ رِ٘ء ڃؼڀيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ًىخٗڂ ٷخٙ كيػنخ ٿْغ كيػنِ ِّّي رن أرِ  - 

 كزْذ ٫ن أرِ حٿوَْ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ أنو ٷخٽ9
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أىيُ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳًَؽ كََّ ٳڀزٔو ػڂ ٛڀَ ٳْو ػڂ حنَٜٱ -
 ن٫ِو ن٫ِخ ٫نْٴخ ٗيّيح ٻخٿټخٍه ٿو ػڂ ٷخٽ ٙ ّنزِٰ ىٌح ٿڀڄظٸْن.ٳ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ رن ڃلڄي كيػنخ حٿڀْغ رن ٬ٓي كيػنِ ِّّي رن  - 

 أرِ كزْذ ٫ن أرِ حٿوَْ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃ9َ
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَؽ ٌّڃخ ٳٜڀَ ٫ڀَ أىپ أكي ٛٚطو ٫ڀَ حٿڄْض -

ػڂ حنَٜٱ اٿَ حٿڄنزَ ٳٸخٽ انِ ٳ١َ ٿټڂ ًانِ ٗيْي ٫ڀْټڂ ًانِ ًحهلل ٕن٨َ اٿَ 
حٿلٌٝ أٙ ًانِ ٷي أ٤٫ْض ڃٴخطْق هِحثن حٍٕٝ أً ڃٴخطْق حٍٕٝ انِ ًحهلل ڃخ أهخٱ 

 ٫ڀْټڂ أڅ طَ٘ٻٌح ر٬يُ ًٿټنِ أهخٱ ٫ڀْټڂ أڅ طنخٳٌٔح ٳْيخ.
كيػنِ ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ أنزؤنخ ٿْغ  - 

 حٿوَْ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ أنو ٷخٽ9
ٷڀنخ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انٺ طز٬ؼنخ ٳننِٽ رٸٌځ ٙ ّٸًَنخ ٳڄخ طٍَ ٳِ ًٿٺ -

ٳٸخٽ ٿنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح نِٿظڂ رٸٌځ ٳؤڃًَح ٿټڂ رڄخ ّنزِٰ ٿڀ٠ْٲ 
 كٶ حٿ٠ْٲ حٿٌُ ّنزِٰ ٿيڂ. ٳخٷزڀٌح ًاڅ ٿڂ ّٴ٬ڀٌح ٳوًٌح ڃنيڂ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٿْغ رن ٬ٓي كيػنِ ِّّي رن أرِ كزْذ  - 
 ٫ن أرِ حٿوَْ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃ9َ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٤٫خه ٯنڄخ ٳٸٔڄيخ ٫ڀَ أٛلخرو ٟلخّخ ٳزٸِ ٫ظٌى -
 خٽ ٟق ريخ.ڃنيخ ٳٌٻَه ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ أنزؤنخ ٿْغ كيػنِ ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن أرِ  - 
 حٿوَْ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃ9َ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اّخٻڂ ًحٿيهٌٽ ٫ڀَ حٿنٔخء ٳٸخٽ ٍؿپ ڃن -
 حٕنٜخٍ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٳَأّض حٿلڄٌ ٷخٽ حٿلڄٌ حٿڄٌص.

كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫زْي حهلل رن ُكَ  كيػنخ ٫زي حهلل - 
حٿ٠ڄَُ أنو ٓڄ٪ أرخ ٬ْٓي حٿ٫َْنِ ّليع أڅ ٫زي حهلل رن ڃخٿٺ أهزَه أڅ ٫ٸزش رن ٫خڃَ 

 حٿـينِ أهزَه9
أڅ أهظو نٌٍص أڅ طڄِ٘ كخٳْش ٯَْ ڃوظڄَس ٳٌٻَ ًٿٺ ٫ٸزش ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃَ أهظٺ ٳڀظَٻذ ًٿظوظڄَ ًٿظٜڂ ػٚػش ًٓڀڂ ًأڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛ
 أّخځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّٓي رن ٫ڄًَ حٿټڀزِ ًٌّنْ ٷخٙ كيػنخ أرخڅ ٷخٽ  - 
 كيػنخ ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃ9َ

خ٩ ڃن أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح أنټق حٿٌٿْخڅ ٳيٌ ٿًٖٽ ڃنيڄخ ًاًح ر-
 ٍؿڀْن ٳيٌ ٿًٖٽ ڃنيڄخ ٷخٽ أرِ ًٷخٽ ٌّنْ ًاًح رخ٩ حٿَؿپ ر٬ْخ ڃن ٍؿڀْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٛخٿق كيػنخ حٿ٬ٚء  - 
رن حٿلَع ٫ن حٿٸخٓڂ رن ٫زي حٿَكڄن ڃٌٿَ ڃ٬خًّش رن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ 

 ٷخٽ9
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 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نخٷظو ٳٸخٽ ٿِ أٙ أ٫ڀڄٺ ٌٍٓطْن ٿڂ ّٸَأ ٻنض أٷٌى رٌَٓٽ حهلل-
رڄؼڀيڄخ ٷڀض رڀَ ٳ٬ڀڄنِ ٷپ أ٫ًٌ رَد حٿنخّ ًٷپ أ٫ًٌ رَد حٿٴڀٶ ٳڀڂ َّڅ أ٫ـزض ريڄخ 

 ٳڀڄخ نِٽ حٿٜزق ٳٸَأ ريڄخ ػڂ ٷخٽ ٿِ ٻْٲ ٍأّض ّخ ٫ٸزش.
َ رن كخُځ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخًٍڅ كيػنخ حرن ًىذ أهزَنِ ؿَّ - 

 أٌّد حٿٔوظْخنِ ٫ن ڃلڄي رن َّْٓن ٫ن أرِ ىََّس أنو ٷخٽ9
ٛڀٌح ٳِ ڃَحرٞ حٿٰنڂ ًٙ طٜڀٌح ٳِ أ٤٫خڅ حٗرپ أً ڃزخٍٹ حٗرپ ًٷخٽ كيػنخ حرن -

ًىذ كيػنِ ٫خٛڂ رن كټْڂ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٫ڄًَ حٿْ٘زخنِ ٫ن أرْو ٫ن ٫ٸزش رن 
 ڂ رٌٿٺ.٫خڃَ حٿـينِ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ كيػنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ِّّي رن  - 
أرِ كزْذ ًكيػنخ أرِ ٫ن حٿ٠لخٹ رن ڃوڀي ٫ن ٫زي حٿلڄْي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ِّّي رن أرِ 

 كزْذ ٫ن ڃَػي رن ٫زي حهلل حٿِْنِ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ حٿـينِ ٷخٽ9
و ًٓڀڂ ٳًَؽ كََّ ٳڀزٔو ٳٜڀَ ٳْو رخٿنخّ حٿڄَٰد أىيُ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ-

ٳڀڄخ ٓڀڂ ڃن ٛٚطو ن٫ِو ن٫ِخ ٫نْٴخ ػڂ أٿٸخه ٳٸڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷي ٿزٔظو ًٛڀْض ٳْو ٷخٽ 
 اڅ ىٌح ٙ ّنزِٰ ٿڀڄظٸْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن  - 
 ش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ٸزش رن ٫خڃَ حٿـينِ ّٸٌٽ٫9زي حٿَكڄن رن ٗڄخٓ

 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ ّيهپ ٛخكذ ڃټْ حٿـنش ٬ّنِ حٿ٬٘خٍ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ آڄخ٫ْپ رن أرِ هخٿي ٫ن ٷْْ  - 

 رن أرِ كخُځ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ حٿـينِ ٷخٽ9
  ٫ڀْو ًٓڀڂ أنِٽ ٫ڀِ آّخص ٿڂ أٍ ڃؼڀين حٿڄ٬ًٌطْن ػڂ ٷَأىڄخ.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ِّّي رن أرِ  - 

 كزْذ ٫ن أرِ حٿوَْ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ ٷخٽ9
نيخ ؿخء ٍؿپ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ اڅ أڃِ ڃخطض ًانِ أٍّي أڅ أطٜيٵ ٫-

 ٷخٽ أڃَطٺ ٷخٽ ٙ ٷخٽ ٳٚ طٴ٬پ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٷْْ حٿـٌحڃِ  - 

 ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ حٿـين9ِ
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن أ٫ظٶ ٍٷزش ڃٔڀڄش ٳيِ ٳيحإه ڃن حٿنخٍ.-
ي كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫ٸزش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄ - 

 رن ٫خڃ9َ
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٫ييس حٿَٷْٶ أٍر٪ ٿْخٽ ٷخٽ ٷظخىس ًأىپ حٿڄيّنش -

 ّٸٌٿٌڅ ػٚع ٿْخٽ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ِّّي كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ڃَ٘ف ٷخٽ  - 

 ٓڄ٬ض ٫ٸزش رن ٫خڃَ ّٸٌٽ9
ڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٻپ ڃْض ّوظڂ ٫ڀَ ٫ڄڀو اٙ حٿڄَحر٢ ٳِ ٓ-

 ٓزْپ حهلل ٳبنو ّـَُ ٿو أؿَ ٫ڄڀو كظَ ّز٬غ.
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 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش ٷخٽ ٳْو ًّئڃن ڃن ٳظخڅ حٿٸزَ. - 
أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ِّّي كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ  - 

 ٷخٽ ٫زي حهلل رن ِّّي أ٧نو ٫ن ڃَ٘ف ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃ9َ
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ن٬ڂ أىپ حٿزْض أرٌ ٫زي حهلل ًأځ ٫زي حهلل ٫ًزي حهلل.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ِّّي كيػنخ ٷزخع رن ٍُّن حٿڀوڄِ ٷخٽ  - 

 ڄِ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٫ٸزش رن ٫خڃَ حٿـينِ ّٸٌٽ9ٓڄ٬ض ٫ڀِ رن ٍرخف حٿڀو
ٻنخ ؿڀٌٓخ ٳِ حٿڄٔـي نٸَأ حٿٸَآڅ ٳيهپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔڀڂ ٫ڀْنخ -

ٳَىىنخ ٫ڀْو حٿٔٚځ ػڂ ٷخٽ ط٬ڀڄٌح ٻظخد حهلل ًحٷظنٌه ٷخٽ ٷزخع ًكٔزظو ٷخٽ ًطٰنٌح رو 
 ٳٌحٿٌُ نٴْ ڃلڄي رْيه ٿيٌ أٗي طٴڀظخ ڃن حٿڄوخٝ ڃن حٿ٬ٸپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ِّّي كيػنخ حرن ٿي٬ْش ًىخٗڂ كيػنخ ٿْغ ٫ن  - 
ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن أرِ حٿوَْ ڃَػي رن ٫زي حهلل حٿِْنِ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ حٿـينِ 

 ٷخٽ9
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ أكٶ حٿ١ًَ٘ أڅ طٌٳٌح رو ڃخ حٓظلڀڀظڂ -

 رو حٿٴًَؽ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ِّّي ٫ن ٬ْٓي رن أرِ أٌّد كيػنِ ُىَس  - 

 رن ڃ٬زي ٫ن حرن ٫ڂ ٿو أهِ أرْو أنو ٓڄ٪ ٫ٸزش رن ٫خڃَ ّٸٌٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن طٌٟؤ ٳؤكٔن ًٌٟءه ػڂ ٍٳ٪ ن٨َه اٿَ حٿٔڄخء -

ٿو ًأڅ ڃلڄيح ٫زيه ًٌٍٓٿو ٳظلض ٿو ػڄخنْش ٳٸخٽ أٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ًكيه ٙ َّٗٺ 
 أرٌحد ڃن حٿـنش ّيهپ ڃن أّيخ ٗخء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ  - 
 ڃَ٘ف رن ىخ٫خڅ أرٌ ڃ٬ٜذ حٿڄ٬خٳَُ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ٸزش رن ٫خڃَ ّٸٌٽ9

ٿٸَآڅ رٔـيطْن ٷخٽ ن٬ڂ ٳڄن ٿڂ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٳ٠ڀض ٌٍٓس حٿلؾ ٫ڀَ ٓخثَ ح-
 ّٔـيىڄخ ٳٚ ّٸَأىڄخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ڃَ٘ف ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 
 ٫ٸزش رن ٫خڃَ ّٸٌٽ9

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿٌ أڅ حٿٸَآڅ ؿ٬پ ٳِ اىخد ػڂ أٿٸِ ٳِ حٿنخٍ ڃخ -
 حكظَٵ.

يػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ڃَ٘ف ٷخٽ ٓڄ٬ض كيػنخ ٫زي حهلل ك - 
 ٫ٸزش رن ٫خڃَ ّٸٌٽ9

ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٷَأ ٷپ أ٫ًٌ رَد حٿٴڀٶ ًٷپ أ٫ًٌ رَد حٿنخّ -
 ٳبنٺ ٙ طٸَأ رڄؼڀيڄخ.

ش رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ڃَ٘ف ٫ن ٫ٸز - 
 ٫خڃَ ٷخٽ9

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٻؼَ ڃنخٳٸِ أڃظِ ٷَحإىخ.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن هخٿي كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٛخٿق ٫ن رلَْ رن  - 
 ٬ٓي ٫ن هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن ٻؼَْ رن ڃَس ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ ٷخٽ9

آڅ ٻخٿـخىَ رخٿٜيٷش ًحٿڄَٔ رخٿٸَآڅ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿـخىَ رخٿٸَ-
ٻخٿڄَٔ رخٿٜيٷش ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ أرِ ٻخڅ كڄخى رن هخٿي كخٳ٨خ ًٻخڅ ّليػنخ 

 ًٻخڅ ّلٴ٦ ٻظزض ٫نو أنخ ًّلَْ رن ڃ٬ْن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ٫زي حٿلڄْي كيػنخ ٗيَ رن كٌٗذ ٷخٽ  - 

 َ أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9ٓڄ٬ض ٍؿٚ ّليع ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃ
ڃخ ڃن ٍؿپ ّڄٌص كْن ّڄٌص ًٳِ ٷڀزو ڃؼٸخٽ كزش ڃن هَىٽ ڃن ٻزَ طلپ ٿو حٿـنش أڅ -

َّّق ٍّليخ ًٙ َّحىخ ٳٸخٽ ٍؿپ ڃن ٷَّٖ ّٸخٽ ٿو أرٌ ٍّلخنش ًحهلل ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ 
ن٬ڀِ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل  ٕكذ حٿـڄخٽ ًأٗظيْو كظَ انِ ٕكزو ٳِ ٫ٚٷش ٣ٌِٓ ًٳِ َٗحٹ

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْْ ًحٹ حٿټزَ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ؿڄْپ ّلذ حٿـڄخٽ ًٿټن حٿټزَ ڃن 
 ٓٴو حٿلٶ ًٯڄٚ حٿنخّ ر٬ْنْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن رْخڅ ٫ن ٷْْ رن أرِ كخُځ  - 
 كيػنخ ٫ٸزش رن ٫خڃَ حٿـينِ ٷخٽ9

َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٿڂ طَ آّخص أنِٿن حٿڀْڀش ٿڂ َّ أً ٙ ٍَّ ڃؼڀين ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ-
 حٿڄ٬ًٌطْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ ٫٘خنش ٫ن  - 
 ٫ٸزش رن ٫خڃَ ٷخٽ9

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حهلل ٿ٬ْـذ ڃن حٿ٘خد ٿْٔض ٿو ٛزٌس.-
حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ ٫٘خنش ٫ن ٫ٸزش رن  كيػنخ ٫زي - 

 ٫خڃَ ٷخٽ9
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أًٽ حٿوٜڄْن ٌّځ حٿٸْخڃش ؿخٍحڅ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن حرن ٫٘خنش ٫ن ٫ٸزش رن  - 

 ٫خڃَ ٷخٽ9
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طټَىٌح حٿزنخص ٳبنين حٿڄئنٔخص حٿٰخٿْخص. ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ رن نخٳ٪ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن ٟڄ٠ڂ  - 

رن ٫ٍُش ٫ن َّٗق رن ٫زْي حٿل٠َڃِ ٫ڄن كيػو ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ أنو ٓڄ٪ حٿنزِ 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 ٌّځ ّوظڂ ٫ڀَ حٕٳٌحه ٳوٌه ڃن حٿَؿپ حٿ٘ڄخٽ.اڅ أًٽ ٨٫ڂ ڃن حٗنٔخڅ ّظټڀڂ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي حٿٸ٤خڅ ٫ن ّلَْ رن ٬ْٓي ًِّّي رن  - 

ىخًٍڅ أنزؤنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫زْي حهلل رن ُؿَ أڅ أرخ ٬ْٓي ٷخٽ ِّّي حٿ٫َْنِ أهزَه 
 أڅ ٫زي حهلل رن ڃخٿٺ أهزَه أڅ ٫ٸزش رن ٫خڃَ أهزَه9

ٓؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن أهض ٿو نٌٍص أڅ طڄِ٘ كخٳْش ٯَْ ڃوظڄَس  أنو-
 ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀظوظڄَ ًٿظَٻذ ًٿظٜڂ ػٚػش أّخځ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٫زي حٿلڄْي رن ؿ٬ٴَ حٕنٜخٍُ ٫ن ِّّي  - 
 ٫ٸزش رن ٫خڃَ حٿـينِ ٷخٽ9رن أرِ كزْذ ٫ن ڃَػي رن ٫زي حهلل حٿِْنِ ٫ن 

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ أكٶ حٿ١ًَ٘ ٌّٳَ رو ڃخ حٓظلڀڀظڂ رو حٿٴًَؽ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ڃٌَٓ رن ٫ڀِ ٫ن أرْو ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ٸزش رن  - 

 ٫خڃَ حٿـينِ ّٸٌٽ9
نٜڀِ ٳْين أً أڅ نٸزَ ػٚع ٓخ٫خص ٻخڅ ّنيخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ -

ٳْين ڃٌطخنخ كْن ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ رخُٯش كظَ طَطٴ٪ ًكْن ّٸٌځ ٷخثڂ حٿ٨يَْس كظَ طڄْپ 
 حٿ٘ڄْ ًكْن ط٠ْٲ ٿڀًَٰد كظَ طَٰد.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حرن أرِ هخٿي ٫ن ٷْْ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ  - 
 ٷخٽ9

ڀِ آّخص ٿڂ َّ ڃؼڀين أً ٿڂ نَ ڃؼڀين ٬ّنِ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنِٿض ٫-
 حٿڄ٬ًٌطْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ڃٌَٓ رن ٫ڀِ ٫ن أرْو ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ٸزش  - 
 رن ٫خڃَ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ ٫َٳش ًٌّځ حٿنلَ ًٌّځ حٿظَّ٘ٶ ٫ْينخ أىپ -
 حٗٓٚځ ًىن أّخځ أٻپ ًَٗد.

٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن أٓخڃش رن ُّي ٫ن ڃ٬خً رن ٫زي حهلل رن كيػنخ  - 
 هزْذ ٫ن حرن حٿڄْٔذ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ ٷخٽ9

 ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿـ٩ٌ ٳٸخٽ ٟق رو ٙ رؤّ رو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن حرن أرِ هخٿي ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٫خثٌ ٫ن  -

 زش رن ٫خڃَ حٿـينِ ٷخٽ٫9ٸ
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٿٸِ حهلل ٫ِ ًؿپ ٙ َّ٘ٹ رو ْٗجخ ڃن ّظني ريځ -

 كَحځ ىهپ حٿـنش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٷخٽ ٓڄ٬ض ڃٌَٓ رن ٫ڀِ رن  - 

 ٍرخف حٿڀوڄِ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض أرِ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٫ٸزش رن ٫خڃَ ّٸٌٽ9
ع ٓخ٫خص ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنيخنخ أڅ نٜڀِ ٳْين ًأڅ نٸزَ ٳْين ػٚ-

ڃٌطخنخ كْن ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ رخُٯش كظَ طَطٴ٪ ٫ًني ٷخثڂ حٿ٨يَْس كظَ طڄْپ حٿ٘ڄْ ًكْن 
 ط٠ْٲ ٿڀًَٰد كظَ طَٰد.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ڃٌَٓ ٬ّنِ حرن ٫ڀِ ٫ن أرْو ٫ن  - 
 ش رن ٫خڃ٫9َٸز

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ ٌّځ حٿنلَ ًٌّځ ٫َٳش ًأّخځ حٿظَّ٘ٶ ىن -
 ٫ْينخ أىپ حٗٓٚځ ًىن أّخځ أٻپ ًَٗد.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫ٸزش رن  - 
 ٫خڃَ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ٚع.٫ييس حٿَٷْٶ ػ-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن  - 
 ٫ٸزش رن ٫خڃَ حٿـين9ِ

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٫ييس حٿَٷْٶ ػٚػش أّخځ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ًحرن رټَ ٷخٙ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ  - 

أرِ أٌّد أڅ ِّّي رن أرِ كزْذ أهزَه أڅ أرخ حٿوَْ كيػو ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ ٬ْٓي رن 
 حٿـينِ أنو ٷخٽ9

اڅ أهظِ نٌٍص أڅ طڄِ٘ اٿَ رْض حهلل ٫ِ ًؿپ ٳؤڃَطنِ أڅ أٓظٴظِ ٿيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخٓظٴظْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿظڄٖ ًٿظَٻذ ٷخٽ ًٻخڅ أرٌ 

 ٫ٸزش. حٿوَْ ٙ ّٴخٍٵ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ كيػنخ ّلَْ رن أٌّد أڅ ِّّي  - 

 رن أرِ كزْذ أهزَه ٳٌٻَ حٿليّغ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ڃلڄي ٬ّنِ حرن آلٶ كيػنِ  - 

 ن حٿـينِ ٷخٽ9ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن ڃَػي رن ٫زي حهلل حٿِْنِ ٫ن أرِ ٫زي حٿَكڄ
رْنخ نلن ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٣ڀ٪ ٍٻزخڅ ٳڀڄخ ٍآىڄخ ٷخٽ ٻنيّخڅ -

ڃٌكـْخڅ كظَ أطْخه ٳبًح ٍؿخٽ ڃن ڃٌكؾ ٷخٽ ٳينخ اٿْو أكيىڄخ ٿْزخ٬ّو ٳڀڄخ أهٌ رْيه ٷخٽ ّخ 
ٌٍٓٽ حهلل أٍأّض ڃن ٍآٹ ٳآڃن رٺ ًٛيٷٺ ًحطز٬ٺ ڃخًح ٿو ٷخٽ ٣ٌرَ ٿو ٷخٽ ٳڄٔق ٫ڀَ 

ٳخنَٜٱ ػڂ أٷزپ حٓهَ كظَ أهٌ رْيه ٿْزخ٬ّو ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍأّض ڃن آڃن رٺ ّيه 
ًٛيٷٺ ًحطز٬ٺ ًٿڂ َّٹ ٷخٽ ٣ٌرَ ٿو ػڂ ٣ٌرَ ٿو ػڂ ٣ٌرَ ٿو ٷخٽ ٳڄٔق ٫ڀَ ّيه 

 ٳخنَٜٱ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ّلَْ ٫ن ڃلڄي رن  - 

 أهزَه أڅ حرن ٫خرْ حٿـينِ أهزَه9ارَحىْڂ أڅ أرخ ٫زي حهلل 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿو ّخ حرن ٫خرْ أٙ أهزَٹ رؤٳ٠پ ڃخ ط٬ًٌ رو -

حٿڄظ٬ًًٌڅ ٷخٽ ٷڀض رڀَ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷپ أ٫ًٌ رَد حٿنخّ ًأ٫ًٌ 
 رَد حٿٴڀٶ ىخطْن حٿٌٍٔطْن.

رن ىخًٍڅ كيػنخ أرخڅ رن ِّّي حٿ٤٬خٍ ٫ن ٷظخىس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي  - 
 ٫ن ن٬ْڂ رن ىڄخٍ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ حٿـين9ِ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ّٸٌٽ ّخ حرن آىځ حٻٴنِ أًٽ -
 حٿنيخٍ رؤٍر٪ ٍٻ٬خص أٻٴٺ رين آهَ ٌّڃٺ.

ٓڄ٬ض أرخ ٬ْٓي ّليع كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حرن ؿَّؾ ٷخٽ  - 
٤٫خء ٷخٽ ٍكپ أرٌ أٌّد اٿَ ٫ٸزش رن ٫خڃَ ٳؤطَ ڃٔڀڄش رن ڃوڀي ٳوَؽ اٿْو ٷخٽ ىٿٌنِ 
ٳؤطَ ٫ٸزش ٳٸخٽ كيػنخ ڃخ ٓڄ٬ض ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڂ ّزٶ أكي ٓڄ٬و 

 ٷخٽ9
ٌځ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن ٓظَ ٫ڀَ ڃئڃن ٳِ حٿينْخ ٓظَه حهلل ّ-

 حٿٸْخڃش ٳؤطَ ٍحكڀظو ٳَٻذ ًٍؿ٪.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ڃ٬خًّش ٬ّنِ حرن ٛخٿق  - 
 ٫ن حٿ٬ٚء رن حٿلَع ٫ن حٿٸخٓڂ ڃٌٿَ ڃ٬خًّش ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ ٷخٽ9

ٻنض أٷٌى رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍحكڀظو ٳِ حٿٔٴَ ٳٸخٽ ّخ ٫ٸزش أٙ أ٫ڀڄٺ هَْ -
ٌٍٓطْن ٷَثظخ ٷڀض رڀَ ٷخٽ ٷپ أ٫ًٌ رَد حٿٴڀٶ ًٷپ أ٫ًٌ رَد حٿنخّ ٳڀڄخ نِٽ ٛڀَ 

 ريڄخ ٛٚس حٿٰيحس ٷخٽ ٻْٲ طٍَ ّخ ٫ٸزش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ڃ٬خًّش ٬ّنِ حرن ٛخٿق ٫ن ٍر٬ْش  - 

زَْ رن نٴَْ ٫ن أرِ اىٍّْ حٿوٌٙنِ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ ٷخٽ ًكيػو أرٌ ٫ؼڄخڅ ٫ن ؿ
 ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ ٷخٽ9

ٻخنض ٫ڀْنخ ٫ٍخّش حٗرپ ٳـخءص نٌرظِ ٳًَكظيخ ر٬ِ٘ ٳؤىٍٻض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -
٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخثڄخ ّليع حٿنخّ ٳؤىٍٻض ڃن ٷٌٿو ڃخ ڃن ڃٔڀڂ ّظٌٟؤ ٳْلٔن حٿٌٌٟء ػڂ 

ىٌه ٳبًح  ّٸٌځ ٳْٜڀِ ٍٻ٬ظْن ڃٸزٚ ٫ڀْيڄخ رٸڀزو ًًؿيو اٙ ًؿزض ٿو حٿـنش ٳٸڀض ڃخ أؿٌى
ٷخثپ رْن ّيُ ّٸٌٽ حٿظِ ٷزڀيخ أؿٌى ڃنيخ ٳن٨َص ٳبًح ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٷخٽ انِ ٷي ٍأّظٺ 
ؿجض آنٴخ ٷخٽ ڃخ ڃنټڂ ڃن أكي ّظٌٟؤ ٳْٔزٮ حٿٌٌٟء ػڂ ّٸٌٽ أٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل 

 ًأٗيي أڅ ڃلڄيح ٫زيه ًٌٍٓٿو اٙ ٳظلض ٿو أرٌحد حٿـنش حٿؼڄخنْش ّيهپ ڃن أّيخ ٗخء.
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ٿْغ كيػنخ ٷزخع رن ٍُّن ٫ن  كيػنخ - 

 ٫ڀِ رن ٍرخف ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ حٿـينِ ٷخٽ9
هَؽ ٫ڀْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًنلن نظيحٍّ حٿٸَآڅ ٷخٽ ط٬ڀڄٌح حٿٸَآڅ -

 وخٝ ٳِ ٫ٸڀيخ.ًحٷظنٌه ٷخٽ ٷزخع ًٙ أ٫ڀڄو اٙ ٷخٽ ًطٰنٌح رو ٳبنو أٗي طٴڀظخ ڃن حٿڄ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ٿْغ ٫ن ارَحىْڂ رن ن٢ْ٘ حٿوٌٙنِ ٫ن  - 

 ٻ٬ذ رن ٫ڀٸڄش ٫ن أرِ حٿيْؼڂ ٫ن ىهْن ٻخطذ ٫ٸزش رن ٫خڃَ ٷخٽ9
ٷڀض ٿ٬ٸزش اڅ ٿنخ ؿَْحنخ َّ٘رٌڅ حٿوڄَ ًأنخ ىح٩ ٿيڂ حٿ١َ٘ ٳْؤهًٌىڂ ٳٸخٽ ٙ طٴ٬پ -

پ ٳڀڂ ّنظيٌح ٷخٽ ٳـخء ىهْن ٳٸخٽ انِ نيْظيڂ ٳڀڂ ّنظيٌح ًأنخ ًٿټن ٨٫يڂ ًطييىىڂ ٷخٽ ٳٴ٬
ىح٩ ٿيڂ حٿ١َ٘ ٳٸخٽ ٫ٸزش ًّلٺ ٙ طٴ٬پ ٳبنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ّٸٌٽ ڃن ٓظَ ٫ٌٍس ڃئڃن ٳټؤنڄخ حٓظلْخ ڃٌءًىس ڃن ٷزَىخ.
زْذ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ٿْغ كيػنِ ِّّي رن أرِ ك - 

 حٿوَْ ڃَػي رن ٫زي حهلل حٿِْنِ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃ9َ
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اّخٻڂ ًحٿيهٌٽ ٫ڀَ حٿنٔخء ٳٸخٽ ٍؿپ ڃن -

 حٕنٜخٍ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٳَأّض حٿلڄٌ ٷخٽ حٿلڄٌ حٿڄٌص.
ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ٿْغ كيػنِ ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ - 

 حٿوَْ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ حٿـين9ِ
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَؽ ٌّڃخ ٳٜڀَ ٫ڀَ أىپ أكي ٛٚطو ٫ڀَ حٿڄْض -

ػڂ هَؽ اٿَ حٿڄنزَ ٳٸخٽ انِ ٳ١َ ٿټڂ ًأنخ ٗيْي ٫ڀْټڂ ًانِ ًحهلل ٕن٨َ اٿَ كٌِٟ 
َٻٌح ر٬يُ حٓڅ ًانِ ٷي أ٤٫ْض ڃٴخطْق هِحثن حٍٕٝ ًانِ ًحهلل ڃخ أهخٱ ٫ڀْټڂ أڅ ط٘

 ًٿټنِ أهخٱ أڅ طنخٳٌٔح ٳْيخ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن  - 
 ُّي رن ٓٚځ ٫ن ٫زي حهلل رن ُّي حٍُٕٵ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ حٿـينِ ٷخٽ9

ٍ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯَْطخڅ أكيحىڄخ ّلزيخ حهلل ٫ِ ًؿپ ًحٕهَ-
ّز٠ٰيخ حهلل ًڃوْڀظخڅ أكيحىڄخ ّلزيخ حهلل ٫ِ ًؿپ ًحٕهٍَ ّز٠ٰيخ حهلل حٿَْٰس ٳِ 
حٿَڃْش ّلزيخ حهلل ٫ِ ًؿپ ًحٿَْٰس ٳِ ٯَْه ّز٠ٰيخ حهلل ٫ِ ًؿپ ًحٿڄوْڀش اًح طٜيٵ 
حٿَؿپ ّلزيخ حهلل ًحٿڄوْڀش ٳِ حٿټزَ ّز٠ٰيخ حهلل ًٷخٽ ػٚع ڃٔظـخد ٿيڂ ى٫ٌطيڂ حٿڄٔخٳَ 

ًٷخٽ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ّيهپ رخٿٔيڂ حٿٌحكي حٿـنش ػٚػش ٛخن٬و ًحٿڄڄي رو  ًحٿٌحٿي ًحٿڄ٨ڀٌځ
 ًحٿَحڃِ رو ٳِ ٓزْپ حهلل ٫ِ ًؿپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ حٿٴَؽ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٫خڃَ  - 
 حٕٓڀڄِ ٫ن أرِ ٫ڀِ حٿڄَُٜ ٷخٽ9

ٳؤٍىنخ أڅ ّظٸيڃنخ ٷخٽ ٷڀنخ أنض ڃن ٓخٳَنخ ڃ٪ ٫ٸزش رن ٫خڃَ حٿـينِ ٳل٠َطنخ حٿٜٚس -
أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٙ طظٸيڃنخ ٷخٽ انِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن أځ ٷٌڃخ ٳبڅ أطڂ ٳڀو حٿظڄخځ ًٿيڂ حٿظڄخځ ًاڅ ٿڂ ّظڂ ٳڀيڂ حٿظڄخځ ٫ًڀْو 

 حٗػڂ.
خ حرن ڃزخٍٹ ٫ن كٌْس رن َّٗق ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػن - 

 ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن أرِ حٿوَْ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃ9َ
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ٫ڀَ ٷظڀَ أكي ر٬ي ػڄخڅ ٓنْن ٻخٿڄٌى٩ ٿٖكْخء -

ًحٕڃٌحص ػڂ ٣ڀ٪ ٫ڀَ حٿڄنزَ ٳٸخٽ انِ ٳ٣َټڂ ًأنخ ٫ڀْټڂ ٗيْي ًاڅ ڃ٫ٌيٻڂ حٿلٌٝ 
َ٘ ٫ڀْټڂ أڅ طَ٘ٻٌح أً ٷخٽ طټٴًَح ًٿټن حٿينْخ أڅ طنخٳٌٔح ًانِ ٕن٨َ اٿْو ًٿٔض أه

 ٳْيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٫زي حهلل رن ِّّي حٿڄٸَُ كيػنِ  - 

 كَڃڀش رن ٫ڄَحڅ كيػنِ أرٌ ٫٘خنش حٿڄ٬خٳَُ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ٸزش رن ٫خڃَ حٿـينِ ّٸٌٽ9
ڃن ٻخنض ًٷخٽ ڃَس ڃن ٻخڅ ٿو ػٚع رنخص ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ -

 ٳٜزَ ٫ڀْين ٳؤ٬٣ڄين ًٓٸخىن ًٻٔخىن ڃن ؿيطو ٻن ٿو كـخرخ ڃن حٿنخٍ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن أنزؤنخ كٌْس أنزؤنخ هخٿي رن ٫زْي ٷخٽ  - 

 ٓڄ٬ض ڃَ٘ف رن ىخ٫خڅ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٫ٸزش رن ٫خڃَ ّٸٌٽ9
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن ط٬ڀٶ طڄْڄش ٳٚ أطڂ حهلل ٿو ًڃن ط٬ڀٶ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

 ًى٫ش ٳٚ ًى٩ حهلل ٿو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ كٌْس كيػنخ رټَ رن ٫ڄًَ أڅ  - 

 ڃَ٘ف حرن ىخ٫خڅ أهزَه أنو ٓڄ٪ ٫ٸزش رن ٫خڃَ ّٸٌٽ9
ر٬يُ نزِ ٿټخڅ ٫ڄَ رن  ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٿٌ ٻخڅ ڃن-

 حٿو٤خد.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ كٌْس أنزؤنخ رټَ رن ٫ڄًَ أڅ  - 

 ڃَ٘ف رن ىخ٫خڅ أهزَه أنو ٓڄ٪ ٫ٸزش رن ٫خڃَ ّٸٌٽ9
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ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ أىپ حٿْڄن أٍٵ ٷڀٌرخ ًأٿْن أٳجيس ًأنـ٪ -
 ٣خ٫ش.

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ كٌْس أهزَنِ رټَ رن ٫ڄًَ أڅ كيػنخ ٫زي  - 
 ٬ْٗذ رن ٫ٍُش أهزَه ٷخٽ كيػنِ ٫ٸزش رن ٫خڃَ حٿـين9ِ

أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٕٛلخرو ٙ طوْٴٌح أنٴٔټڂ أً ٷخٽ حٕنٴْ -
 ٳٸْپ ٿو ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًڃخ نوْٲ أنٴٔنخ ٷخٽ حٿيّن.

خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ڃٌَٓ رن ٫ڀِ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرِ كيػن - 
 ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٫ٸزش رن ٫خڃَ حٿـينِ ّٸٌٽ9

هَؽ ٫ڀْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّڃخ ًنلن ٳِ حٿٜٴش ٳٸخٽ أّټڂ ّلذ أڅ -
ٳِ ٯَْ ّٰيً اٿَ ر٤لخڅ أً حٿ٬ٸْٶ ٳْؤطِ ٻپ ٌّځ رنخٷظْن ٻٌڃخًّن ُىَحًّن ٳْؤهٌىڄخ 

اػڂ ًٙ ٷ٤٪ ٍكڂ ٷخٽ ٷڀنخ ٻڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ّلذ ًٿٺ ٷخٽ ٳٚڅ ّٰيً أكيٻڂ اٿَ حٿڄٔـي 
ٳْظ٬ڀڂ آّظْن ڃن ٻظخد حهلل هَْ ٿو ڃن نخٷظْن ًػٚع هَْ ڃن ػٚع ًأٍر٪ هَْ ڃن أٍر٪ 

 ًڃن أ٫يحىىن ڃن حٗرپ.
يػنِ ڃَ٘ف رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ حرن ٿي٬ْش ك - 

 ىخ٫خڅ أرٌ حٿڄ٬ٜذ حٿڄ٬خٳَُ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ٸزش رن ٫خڃَ حٿـينِ ّٸٌٽ9
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٿٌ أڅ حٿٸَآڅ ٳِ اىخد ػڂ أٿٸِ ٳِ حٿنخٍ ڃخ -

 حكظَٵ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنِ أرٌ حٿڄ٬ٜذ  - 

 ش ّٸٌٽ9ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ٸز
 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ أٻؼَ ڃنخٳٸِ ىٌه حٕڃش ٷَحإىخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش حٿوِح٫ِ كيػنخ حٿٌٿْي رن حٿڄَْٰس كيػنخ  - 

 ڃَ٘ف رن ىخ٫خڅ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٻخڅ ّٸٌٽ9
 ٕڃش ٿٸَحإىخ.اڅ أٻؼَ ڃنخٳٸِ ىٌه ح-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ڃَ٘ف رن ىخ٫خڅ  - 

 ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ ٷخٽ9
ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٳ٠ڀض ٌٍٓس حٿلؾ ٫ڀَ حٿٸَآڅ رؤڅ ؿ٬پ ٳْيخ ٓـيطخڅ ٳٸخٽ ن٬ڂ ًڃن -

 ٿڂ ّٔـيىڄخ ٳٚ ّٸَأىڄخ.
٫زي حٿَكڄن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنِ ڃَ٘ف رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ - 

 ىخ٫خڅ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ٸزش رن ٫خڃَ ّٸٌٽ9
 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ أٓڀڂ حٿنخّ ًآڃن ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ڃٌَٓ ٬ّنِ حرن أٌّد حٿٰخٳٸِ  - 

ٓڄ٬ض ٫ٸزش رن ٫خڃَ حٿـينِ ّٸٌٽ ٿڄخ أنِٿض ٳٔزق كيػنِ ٫ڄِ اّخّ رن ٫خڃَ ٷخٽ 
رخٓڂ ٍرٺ حٿ٨٬ْڂ ٷخٽ ٿنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اؿ٬ڀٌىخ ٳِ ٍٻ٫ٌټڂ ٳڀڄخ 

 أنِٿض ٓزق حٓڂ ٍرٺ ح٫ٕڀَ ٷخٽ اؿ٬ڀٌىخ ٳِ ٓـٌىٻڂ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ ٷزْپ ٷخٽ ٿڂ  - 
ٷخٽ حرن ٿي٬ْش ًكيػنْو ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن ليّغ ٪ ڃن ٫ٸزش رن ٫خڃَ اٙ ىٌح حٿأٓڄ

 أرِ حٿوَْ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ حٿـينِ ٷخٽ9
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ىٚٹ أڃظِ ٳِ حٿټظخد ًحٿڀزن ٷخٿٌح ّخ -

أنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ حٿټظخد ًحٿڀزن ٷخٽ ّظ٬ڀڄٌڅ حٿٸَآڅ ٳْظؤًٿٌنو ٫ڀَ ٯَْ ڃخ 
 ًّلزٌڅ حٿڀزن ٳْي٫ٌڅ حٿـڄخ٫خص ًحٿـڄ٪ ًّزيًڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٬ْٓي ٬ّنِ حرن أرِ أٌّد  - 
 كيػنِ ِّّي رن أرِ كزْذ ٷخٽ9

ٓڄ٬ض أرخ حٿوَْ ّٸٌٽ ٍأّض أرخ طڄْڂ حٿـْ٘خنِ ٫زي حهلل رن ڃخٿٺ َّٻ٪ ٍٻ٬ظْن كْن -
ڄَٰد ٷخٽ ٳؤطْض ٫ٸزش رن ٫خڃَ حٿـينِ ٳٸڀض ٿو أٙ أ٫ـزٺ ڃن أرِ طڄْڂ ّٔڄ٪ آًحڅ حٿ

حٿـْ٘خنِ َّٻ٪ ٍٻ٬ظْن ٷزپ ٛٚس حٿڄَٰد ًأنخ أٍّي أڅ أٯڄٜو ٷخٽ ٫ٸزش أڃخ انخ ٻنخ 
 نٴ٬ڀو ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض ڃخ ّڄن٬ٺ حٓڅ ٷخٽ حٿٰ٘پ.

حٿَكڄن كيػنخ ٬ْٓي ٬ّنِ حرن أرِ أٌّد  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي - 
كيػنِ ِّّي رن ٫زي حٿ٬ِِّ حٿ٫َْنِ ًأرٌ ڃَكٌځ ٫ن ِّّي رن ڃلڄي حٿٸَِٗ ٫ن ٫ڀِ 

 رن ٍرخف ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ أنو ٷخٽ9
 أڃَنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ أٷَأ رخٿڄ٬ًٌحص ٳِ ىرَ ٻپ ٛٚس.-
حٿَكڄن كيػنخ كٌْس ًحرن ٿي٬ْش ٷخٙ ٓڄ٬نخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي  - 

 ِّّي رن أرِ كزْذ ّٸٌٽ كيػنِ أرٌ ٫ڄَحڅ أنو ٓڄ٪ ٫ٸزش رن ٫خڃَ ّٸٌٽ9
ط٬ڀٸض رٸيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٷَثنِ ٌٍٓس ىٌى -

ًٌٍٓس ٌّٓٲ ٳٸخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ ٫ٸزش رن ٫خڃَ انٺ ٿڂ طٸَأ 
ٌٍٓس أكذ اٿَ حهلل ٫ِ ًؿپ ًٙ أرڀٮ ٫نيه ڃن ٷپ أ٫ًٌ رَد حٿٴڀٶ ٷخٽ ِّّي ٿڂ ّټن أرٌ 

 ٫ڄَحڅ ّي٫يخ ًٻخڅ ٙ ِّحٽ ّٸَإىخ ٳِ ٛٚس حٿڄَٰد.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ًكٔن رن ڃٌَٓ ٷخٙ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ِّّي  - 

 زِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9رن أرِ كزْذ ٫ن أرِ حٿوَْ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ ٫ن حٿن
 ٙ هَْ ٳْڄن ٙ ٠ّْٲ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ڃَ٘ف رن ىخ٫خڅ  - 

 حٿڄ٬خٳَُ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ ٷخٽ9
 ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٿٌ ٻخڅ حٿٸَآڅ ٳِ اىخد ڃخ ڃٔظو حٿنخٍ.-
كيػنخ ِّّي رن حٿلزخد كيػنِ أرٌ حٿٔڄق كيػنِ أرٌ ٷزْپ أنو كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 

 ٓڄ٪ ٫ٸزش رن ٫خڃَ ّٸٌٽ9
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ انِ أهخٱ ٫ڀَ أڃظِ حػنظْن حٿٸَآڅ ًحٿڀزن أڃخ -

حٿڀزن ٳْزظٌٰڅ حٿَّٲ ًّظز٬ٌڅ حٿ٘يٌحص ًّظَٻٌڅ حٿٜٚس ًأڃخ حٿٸَآڅ ٳْظ٬ڀڄو حٿڄنخٳٸٌڅ 
 ڃنْن.ٳْـخىٿٌڅ رو حٿڄئ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي رن ٫زي حٿٌحٍع كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ڃٔڀڂ  - 
 كيػنخ ِّّي رن أرِ ڃنٌٍٜ ٫ن ىهْن حٿلـَُ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ حٿـين9ِ
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أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٷزپ اٿْو ٍى٢ ٳزخّ٪ ط٬ٔش ًأڃٔٺ ٫ن ًحكي ٳٸخٿٌح ّخ -
طَٻض ىٌح ٷخٽ اڅ ٫ڀْو طڄْڄش ٳؤىهپ ّيه ٳٸ٬٤يخ ٳزخ٬ّو ًٷخٽ ڃن ٌٍٓٽ حهلل رخ٬ّض ط٬ٔش ً

 ٫ڀٶ طڄْڄش ٳٸي أَٗٹ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ٻ٬ذ رن  - 

 ٫ڀٸڄش ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٗڄخٓش ٫ن أرِ حٿوَْ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ ٷخٽ9
 حٿنٌٍ ٻٴخٍطو ٻٴخٍس حٿْڄْن. ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انڄخ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد رن ٤٫خء أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن ّلَْ ٫ن ر٬ـش  - 

 حٿـينِ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ حٿـينِ ٷخٽ9
ٷٔڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٟلخّخ رْن أٛلخرو ٳٜخٍ ٿ٬ٸزش ؿ٫ٌش ٷخٽ ٳٸڀض ّخ -

 ريخ. ٌٍٓٽ حهلل انِ ٛخٍص ٿِ ؿ٫ٌش ٷخٽ ٟق
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿلَع كيػنِ حٕٓڀڄِ كيػنِ أرٌ ٫ڀِ  - 

 حٿيڄٌحنِ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ ٷخٽ9
هَؿنخ ڃ٪ ٫ٸزش رن ٫خڃَ ٳِ ڃوَؽ هَؿنخه ٳلخنض ٛٚس ٳٔؤٿنخه أڅ ّئڃنخ ٳؤرَ ٫ڀْنخ -

 طٌٿَ ڃخ ٻخڅ ًٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ ّئځ ٫زيح ٷٌڃخ اٙ
 ٫ڀْيڂ ٳِ ٛٚطيڂ اڅ أكٔن ٳڀو ًاڅ أٓخء ٳ٬ڀْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ حٿلَع رن ِّّي ٫ن ٫زي  - 
 حٿَكڄن رن ؿزَْ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ ٷخٽ9

نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿټِ ًٻخڅ ّټَه َٗد حٿلڄْڂ ًٻخڅ اًح اٻظلپ -
 لپ ًطَح ًاًح حٓظـڄَ حٓظـڄَ ًطَح.اٻظ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ٫زي حهلل رن ىزَْس ٷخٽ9 - 
أهزَنِ ٫زي حٿَكڄن رن ؿزَْ أنو ٓڄ٪ ٫ٸزش رن ٫خڃَ ّٸٌٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح حٓظـڄَ أكيٻڂ ٳڀْٔظـڄَ ًطَح ًاًح اٻظلپ ٳڀْټظلپ ًطَح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ٫زي حهلل رن ىزَْس  - 

 ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ؿزَْ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ حٿـين9ِ
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح اٻظلپ أكيٻڂ ٳڀْټظلپ ًطَح ًاًح حٓظـڄَ -

 ٳڀْٔظـڄَ ًطَح.
ىخًٍڅ رن ڃ٬ًَٱ ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ًٓڄ٬ظو أنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

ڃن ىخًٍڅ ڃؼڀو ٌٓحء ٷخٽ أهزَنِ حرن ًىذ رن ٫ڄًَ رن حٿلَع ٫ن ٫ڄًَ رن ٬ْٗذ 
كيػو أڅ ڃٌٿَ ٿَ٘كزْپ رن كٔنش كيػو أنو ٓڄ٪ ٫ٸزش رن ٫خڃَ ًكٌّٴش رن حٿْڄخڅ 

 ّٸٌٙڅ9
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻپ ڃخ ٍىص ٫ڀْٺ ٷٌٓٺ.-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ٫ڄًَ رن حٿلَع ٫ن كي - 

٫ڄًَ رن ٬ْٗذ أنو كيػو ڃٌٿَ َٗكزْپ رن كٔنش كيػو أنو ٓڄ٪ ٫ٸزش رن ٫خڃَ ًكٌّٴش 
 رن حٿْڄخڅ ّٸٌٙڅ9

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻپ ڃخ ٍىص ٫ڀْٺ ٷٌٓٺ.-
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ًٍڅ رن ڃ٬ًَٱ ٷخٽ ٫زي حهلل ًأ٧ن أنِ ٓڄ٬ظو ڃنو كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخ - 
 ٷخٽ كيػنخ حرن ًىذ أهزَنِ ٫ڄًَ أڅ ى٘خځ رن أرِ ٍٷْش كيػو ٷخٽ9

ٓڄ٬ض ڃٔڀڄش رن ڃوڀي ًىٌ ٷخ٫ي ٫ڀَ حٿڄنزَ ّو٤ذ حٿنخّ ّٸٌٽ ّخ أّيخ حٿنخّ أڃخ ٿټڂ -
َ ٳِ حٿ٬ٜذ ًحٿټظخڅ ڃخ ّټٴْټڂ ٫ن حٿلََّ ًىٌح ٍؿپ ٳْټڂ ّوزَٻڂ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷڂ ّخ ٫ٸزش ٳٸخځ ٫ٸزش رن ٫خڃَ ًأنخ أٓڄ٪ ٳٸخٽ انِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
َِ ڃظ٬ڄيح ٳڀْظزٌأ ڃٸ٬يه ڃن حٿنخٍ ًأٗيي أنِ ٓڄ٬ظو ّٸٌٽ  حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن ٻٌد ٫ڀ

 ڃن ٿزْ حٿلََّ ٳِ حٿينْخ كَڃو أڅ ّڀزٔو ٳِ حٓهَس.
رن ڃ٬ًَٱ ًَّٓؾ ٷخٙ كيػنخه حرن ًىذ ٷخٽ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخًٍڅ - 

َّٓؾ ٫ن ٫ڄًَ ٷخٽ ىخًٍڅ أهزَنِ ٫ڄًَ رن حٿلَع ٫ن أرِ ٫ڀِ ػڄخڃش رن ٗٴِ أنو 
 ٓڄ٪ ٫ٸزش رن ٫خڃَ ّٸٌٽ9

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ًىٌ ٫ڀَ حٿڄنزَ ًأ٫يًح ٿيڂ ڃخ حٓظ٬٤ظڂ -
 أٙ اڅ حٿٸٌس حٿَڃِ. ڃن ٷٌس أٙ اڅ حٿٸٌس حٿَڃِ أٙ اڅ حٿٸٌس حٿَڃِ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخًٍڅ ًَّٓؾ رن ڃ٬ًَٱ ٷخٙ كيػنخ حرن ًىذ  - 
 أهزَنِ ٫ڄًَ رن حٿلَع ٫ن أرِ ٫ڀِ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ أنو ٷخٽ9

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٓظٴظق ٫ڀْټڂ أٌٍٟڅ ًّټٴْټڂ حهلل ٫ِ ًؿپ -
 ڄو ٷخٽ َّٓؾ ػڄخڃش رن ٗٴِ.ٳٚ ٬ّـِ أكيٻڂ أڅ ّڀيٌ رؤٓي

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ًىذ رن ٫زي حهلل ٫ن ٫زي  - 
 حٿَكڄن رن ٗڄخٓش ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃ9َ

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿڄْض ڃن ًحص حٿـنذ ٗيْي.-
 ش كيػنخ ڃَ٘ف رن ىخ٫خڅ أنو ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْ - 
ٓڄ٬ض ٫ٸزش رن ٫خڃَ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن ڃخص -

 ڃَحر٤خ ٳِ ٓزْپ حهلل ٫ِ ًؿپ أؿَُ ٫ڀْو أؿَه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ًأرٌ ٬ْٓي ًّلَْ رن آلٶ ٷخٿٌح كيػنخ حرن  - 

 رن ٫خڃَ ٷخٽ ّلَْ رن آلٶ9ٿي٬ْش كيػنخ ڃَ٘ف رن ىخ٫خڅ ٫ن ٫ٸزش 
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٻپ ڃْض ّوظڂ ٫ڀَ ٫ڄڀو اٙ حٿڄَحر٢ ٷخٽ -

 ّلَْ ٳِ ٓزْپ حهلل ٳبنو ّـَُ ٫ڀْو أؿَ ٫ڄڀو كظَ ّز٬ؼو حهلل ٫ِ ًؿپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ ًڃٌَٓ رن ىحًى ٷخٙ كيػنخ حرن ٿي٬ْش  - 

 ي رن أرِ كزْذ ٫ن أرِ حٿوَْ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃ٫9َن ِّّ
أڅ ٯٚڃخ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ ڃٌَٓ ٳِ كيّؼو ٓؤٽ ٍؿپ ٌٍٓٽ حهلل -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أڃِ ڃخطض ًطَٻض كڀْخ أٳؤطٜيٵ رو ٫نيخ ٷخٽ 
 كيػنِ أرِ كيػنخه أرٌ أڃٺ أڃَطٺ رٌٿٺ ٷخٽ ٙ ٷخٽ ٳؤڃٔٺ ٫ڀْٺ كڀِ أڃٺ ٷخٽ ٫زي حهلل

 ٫زي حٿَكڄن ٬ّنِ حٿڄٸَُ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٯْٚڅ كيػنخ ٍٗيّن كيػنِ ٫ڄًَ رن  - 

 حٿلَع ًحٿلٔن رن ػٌرخڅ ٫ن ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن أرِ حٿوَْ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ ٷخٽ9
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و ٫ن أڃو ر٬ي ڃٌطيخ ٓؤٽ ٍؿپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّظٜيٵ رلڀِ ٻخڅ ٕڃ-
 ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَطٺ رٌٿٺ ٷخٽ ٙ ٷخٽ ٳٚ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ ٫٘خنش كِ رن ّئڃن  - 
 حٿڄ٬خٳَُ أنو ٓڄ٪ ٫ٸزش رن ٫خڃَ ّٸٌٽ9

ٍٝ ٳ٬َْٵ حٿنخّ ٳڄن ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ طينٌ حٿ٘ڄْ ڃن حٕ-
حٿنخّ ڃن ّزڀٮ ٫َٷو ٫ٸزْو ًڃنيڂ ڃن ّزڀٮ اٿَ نٜٲ حٿٔخٵ ًڃنيڂ ڃن ّزڀٮ اٿَ ٍٻزظْو 
ًڃنيڂ ڃن ّزڀٮ حٿ٬ـِ ًڃنيڂ ڃن ّزڀٮ حٿوخَٛس ًڃنيڂ ڃن ّزڀٮ ڃنټزْو ًڃنيڂ ڃن ّزڀٮ 
٫نٸو ًڃنيڂ ڃن ّزڀٮ ٢ًٓ ٳْو ًأٗخٍ رْيه ٳؤٿـڄيخ ٳخه ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ڀڂ َّْ٘ ىټٌح ًڃنيڂ ڃن ٤ّْٰو ٫َٷو ًَٟد رْيه اٗخٍس.ًٓ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ ٫٘خنش أنو ٓڄ٪ ٫ٸزش  - 

 رن ٫خڃَ ّليع ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9
ه٤ٌس اًح ط٤يَ حٿَؿپ ػڂ أطَ حٿڄٔـي ٫ََّ حٿٜٚس ٻظذ ٿو ٻخطزخه أً ٻخطزو رټپ -

ّو٤ٌىخ اٿَ حٿڄٔـي ٫َ٘ كٔنخص ًحٿٸخ٫ي ٫ََّ حٿٜٚس ٻخٿٸخنض ًّټظذ ڃن حٿڄٜڀْن 
 ڃن كْن ّوَؽ ڃن رْظو كظَ َّؿ٪ اٿْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ِّّي رن ٫ڄًَ حٿڄ٬خٳَُ  - 
 ٫ڄن ٓڄ٪ ٫ٸزش رن ٫خڃَ ّٸٌٽ9

 ڂ ٓخ٫ْخ ٳخٓظؤًنظو أڅ آٻپ ڃن حٿٜيٷش ٳؤًڅ ٿِ.ر٬ؼنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ ٫٘خنش ٫ن ٫ٸزش رن  - 

 ٫خڃَ ٷخٽ9
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٬ّـذ ٍرٺ ٫ِ ًؿپ ڃن ٍح٫ِ ٯنڂ ٳِ -

ًؿپ حن٨ًَح اٿَ ٫زيُ ىٌح ٍأّ حٿ٨ْ٘ش ٿڀـزپ ّئًڅ رخٿٜٚس ًّٜڀِ ٳْٸٌٽ حهلل ٫ِ 
 ّئًڅ ًّٸْڂ ّوخٱ ْٗجخ ٷي ٯٴَص ٿو ًأىهڀظو حٿـنش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخًٍڅ رن ڃ٬ًَٱ كيػنخ حرن ًىذ ٫ن ٫ڄًَ رن  - 
 حٿلَع أڅ أرخ ٫٘خنش حٿڄ٬خٳَُ كيػو ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ ٷخٽ9

أنو ٷخٽ ّوخٱ ڃنِ ٷي  ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ّـذ ٍرٺ ٳٌٻَ ڃ٬نخه اٙ-
 ٯٴَص ٿو ٳؤىهڀظو حٿـنش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن هخٿي كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٛخٿق ٫ن رلَْ رن  - 
 ٬ٓي ٫ن هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن ٻؼَْ رن ڃَس ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ ٷخٽ9

َآڅ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿـخىَ رخٿٸَآڅ ٻخٿـخىَ رخٿٜيٷش ًحٿڄَٔ رخٿٸ-
 ٻخٿڄَٔ رخٿٜيٷش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ِّّي ٫ن أرِ  - 
 حٿوَْ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ ٷخٽ9

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٫ڀَ حٿڄنزَ اٷَإًح ىخطْن حّٓظْن حٿڀظْن ڃن -
 ن ڃن طلض حٿ٬َٕ.آهَ ٌٍٓس حٿزٸَس ٳبڅ ٍرِ ٫ِ ًؿپ أ٤٫خىن أً أ٤٫خنْي
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن حٿلَع رن ِّّي  - 
 ٫ن ٫ڀِ رن ٍرخف ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ حٿـينِ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ أنٔخرټڂ ىٌه ٿْٔض رڄٔزش ٫ڀَ أكي ٻڀټڂ رنٌ آىځ -
ٳ٠پ اٙ ريّن أً طٸٌٍ ًٻٴَ رخٿَؿپ أڅ ّټٌڅ ٣ٲ حٿٜخ٩ ٿڂ طڄڀئه ٿْْ ٕكي ٫ڀَ أكي 

 رٌّخ روْٚ ٳخك٘خ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ٻ٬ذ رن ٫ڀٸڄش  - 

 كيػنِ ڃٌٿَ ٿ٬ٸزش رن ٫خڃَ ٷخٽ9
ٷڀض ٿ٬ٸزش رن ٫خڃَ أڅ ٿنخ ؿَْحنخ َّ٘رٌڅ حٿوڄَ ٷخٽ حٓظَ ٫ڀْيڂ ٷخٽ ڃخ أٓظَ ٫ڀْيڂ -

ًىذ أؿِء رخٿ١َ٘ ٫ڀْيڂ ٷخٽ ٳٸخٽ ٿو ٫ٸزش ًّلٺ ڃيٚ ٫ڀْيڂ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ أٍّي أڅ أ
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن ٍأٍ ٫ٌٍس ٳٔظَىخ ٻخڅ ٻڄن حٓظلْخ ڃٌءًىس ڃن 

 ٷزَىخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ أنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن رټَ رن ٌٓحىس ٫ن ٍؿپ ٫ن  - 

 9ٍر٬ْش رن ٷْْ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ ٷخٽ
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن طٌٟؤ ٳؤكٔن حٿٌٌٟء ػڂ ٛڀَ ٯَْ -

 ٓخه ًٙ ٙه ٯٴَ ٿو ڃخ طٸيځ ڃن ًنزو ًٷخٽ ّلَْ ڃَس ٯٴَ ڃخ ٻخڅ ٷزڀيخ ڃن ْٓجش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ كيػنخ ٫زي حهلل أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش كيػنِ  - 

ػو ٫ن ٍر٬ْش رن ٷْْ أنو كيػو أنو ٓڄ٪ ٫ٸزش رن ٫خڃَ رټَ رن ٌٓحىس أڅ ٍؿٚ كي
 حٿـينِ ّٸٌٽ9

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن طٌٟؤ ٳؤكٔن حٿٌٌٟء ػڂ ٛڀَ ٛٚس -
 ٯَْ ٓخه ًٙ ٙه ٻٴَ ٫نو ڃخ ٻخڅ ٷزڀيخ ڃن ِٗء.

ٍُّٶ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ حٿْٔڀلْنِ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن  - 
حٿؼٸٴِ ًٷظْزش رن ٬ْٓي كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ٍُّٶ حٿؼٸٴِ ٫ن حرن ٗڄخٓش ّليع ٫ن ٫ٸزش 

 رن ٫خڃَ حٿـينِ ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٿڂ ّٸزپ ٍهٜش حهلل ٫ِ ًؿپ ٻخڅ ٫ڀْو ڃن -

 حٿٌنٌد ڃؼپ ؿزخٽ ٫َٳش.
ٿي٬ْش ٫ن ِّّي رن أرِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ كيػنخ حرن - 

 كزْذ ٫ن حرن ٗڄخٓش ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄٔڀڂ أهٌ حٿڄٔڀڂ ٙ ّلپ ٗڃَة ڃٔڀڂ أڅ ّْٰذ ڃخ -

 رٔڀ٬ظو ٫ن أهْو اڅ ٫ڀڂ ريخ طَٻيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ حرن ٫ْخٕ ٫ن أْٓي رن ٫زي  - 

 ڄن حٿوؼ٬ڄِ ٫ن ٳًَس رن ڃـخىي حٿڀوڄِ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ ٷخٽ9حٿَك
ٿٸْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿِ ّخ ٫ٸزش رن ٫خڃَ ٛپ ڃن ٷ٬٤ٺ ًأ٢٫ -

ڃن كَڃٺ ًح٫ٲ ٫ڄن ٧ڀڄٺ ٷخٽ ػڂ أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿِ ّخ 
ٷخٽ ػڂ ٿٸْض ٌٍٓٽ حهلل  ٫ٸزش رن ٫خڃَ أڃڀٺ ٿٔخنٺ ًارٺ ٫ڀَ ه٤ْجظٺ ًٿ٬ْٔٺ رْظٺ

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿِ ّخ ٫ٸزش رن ٫خڃَ أٙ أ٫ڀڄٺ ٌٍٓح ڃخ أنِٿض ٳِ حٿظٌٍحس ًٙ 
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ٳِ حٿِرٌٍ ًٙ ٳِ حٗنـْپ ًٙ ٳِ حٿٴَٷخڅ ڃؼڀين ٙ ّؤطْن ٫ڀْٺ ٿْڀش اٙ ٷَأطين ٳْيخ ٷپ 
٫ڀِ ٿْڀش اٙ ىٌ حهلل أكي ًٷپ أ٫ًٌ رَد حٿٴڀٶ ًٷپ أ٫ًٌ رَد حٿنخّ ٷخٽ ٫ٸزش ٳڄخ أطض 

ٷَأطين ٳْيخ ًكٶ ٿِ أڅ ٙ أى٫ين ًٷي أڃَنِ رين ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻخڅ 
ّٸٌٽ أٙ ٳَد ڃن ٙ ّڄڀٺ ٿٔخنو أً ٙ ّزټِ ٫ڀَ ليّغ ٳًَس رن ڃـخىي اًح كيع ريٌح حٿ

 ه٤ْجظو ًٙ ٬ّٔو رْظو.
رن ِّّي ٫ن ٫ڀِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن حٿلَع - 

 رن ٍرخف ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃ9َ
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿَؿپ ّٸخٽ ٿو ًً حٿزـخىّن أنو أًحه ًًٿٺ أنو ٻخڅ -

 ٍؿٚ ٻؼَْ حٿٌٻَ هلل ٫ِ ًؿپ ٳِ حٿٸَآڅ ًَّٳ٪ ٌٛطو ٳِ حٿي٫خء.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ ٷخٽ9 - 
ٌ أٌّد اٿَ ٫ٸزش رن ٫خڃَ اٿَ ڃَٜ ٳٸخٽ انِ ٓخثڀٺ ٫ن أڃَ ٷخٽ حرن ؿَّؾ ًٍٻذ أر-

ٿڂ ّزٶ ڃڄن ك٠َ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٙ أنخ ًأنض ٻْٲ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٳِ ٓظَ حٿڄئڃن ٳٸخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

٫ِ ًؿپ ٌّځ حٿٸْخڃش ٳَؿ٪ اٿَ  ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن ٓظَ ڃئڃنخ ٳِ حٿينْخ ٫ڀَ ٫ٌٍس ٓظَه حهلل
 حٿڄيّنش ٳڄخ كپ ٍكڀو ّليع ىٌح حٿليّغ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٿْغ كيػنِ ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن أرِ  - 
 ٫ڄَحڅ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ أنو ٷخٽ9

حطز٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٍحٻذ ٳ٬ٌٟض ّيُ ٫ڀَ ٷيڃو ٳٸڀض أٷَثنِ -
 ىٌى أً ٌٍٓس ٌّٓٲ ٳٸخٽ ٿن طٸَأ ْٗجخ أرڀٮ ٫ني حهلل ڃن ٷپ أ٫ًٌ رَد حٿٴڀٶ. ٌٍٓس

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ْٗن رن ڃ٬خٳَ  - 
 ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ٸزش رن ٫خڃَ حٿـينِ ّٸٌٽ9

ذ حهلل ٫ِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اًح طٌٟؤ حٿَؿپ ٳؤطَ حٿڄٔـي ٻظ-
ًؿپ ٿو رټپ ه٤ٌس ّو٤ٌىخ ٫َ٘ كٔنخص ٳبًح ٛڀَ ٳِ حٿڄٔـي ػڂ ٷ٬ي ٳْو ٻخڅ ٻخٿٜخثڂ 

 حٿٸخنض كظَ َّؿ٪.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ ٫٘خنش أنو ٓڄ٪ ٫ٸزش  - 

 رن ٫خڃَ ّٸٌٽ9
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل  ٙ أٷٌٽ حٿٌْځ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٿڂ ّٸپ-

٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن ٷخٽ ٫ڀِ ڃخ ٿڂ أٷپ ٳڀْظزٌأ رْظخ ڃن ؿينڂ ًٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٍؿٚڅ ڃن أڃظِ ّٸٌځ أكيىڄخ ڃن حٿڀْپ ٳ٬ْخٿؾ نٴٔو اٿَ حٿ٤يٌٍ ٫ًڀْو 

ًؿيو ٫ٸي ٳْظٌٟؤ ٳبًح ًٟؤ ّيّو انلڀض ٫ٸيس ًاًح ڃٔق ٍأٓو انلڀض ٫ٸيس ًاًح ًٟؤ 
حنلڀض ٫ٸيس ًاًح ڃٔق ٍأٓو حنلڀض ٫ٸيس ًاًح ًٟؤ ٍؿڀْو حنلڀض ٫ٸيس ٳْٸٌٽ حٿَد ٫ِ 

 ًؿپ ٿڀٌّن ًٍحء حٿلـخد حن٨ًَح اٿَ ٫زيُ ىٌح ٬ّخٿؾ نٴٔو ڃخ ٓؤٿنِ ٫زيُ ىٌح ٳيٌ ٿو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ ٷزْپ ٫ن أرِ ٫٘خنش  - 

 زش رن ٫خڃَ ٷخٽ9حٿڄ٬خٳَُ ٫ن ٫ٸ
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ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن هَؽ ڃن رْظو اٿَ حٿڄٔـي ٻظذ ٿو رټپ ه٤ٌس -
ّو٤ٌىخ ٫َ٘ كٔنخص ًحٿٸخ٫ي ٳِ حٿڄٔـي ّنظ٨َ حٿٜٚس ٻخٿٸخنض ًّټظذ ڃن حٿڄٜڀْن 

 كظَ َّؿ٪ اٿَ رْظو.
رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫زِٔ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ٫ڄًَ  - 

حٿلَع ٫ن أرِ ٫٘خنش ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن هَؽ ڃن 
 رْظو ٳٌٻَ ڃؼڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ أنزؤنخ ٫زي حهلل أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش كيػنِ  - 
أرٌ ٷزْپ ٫ن أرِ ٫٘خنش ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن هَؽ 

 رْظو ٳٌٻَ حٿليّغ. ڃن
 ؼث١ة تٓ ِغٍّح اٌفٙشٞ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ًزي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ِّّي  - 
رن ِّّي رن ؿخرَ ٫ن ڃټلٌٽ ٫ن ُّي رن ؿخٍّش ٫ن كزْذ رن ڃٔڀڄش ٷخٽ ٫زي حٿَُحٵ 

 رن ڃٔڀڄش حٿٴي9َُحٿظڄْڄِ ٬ّنِ ُّي رن ؿخٍّش ٫ن كزْذ 
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نٴپ حٿؼڀغ ر٬ي حٿوڄْ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٬ْٓي رن ٫زي حٿ٬ِِّ ٫ن ڃټلٌٽ  - 

 ٫ن ُّي رن ؿخٍّش ٫ن كزْذ رن ڃٔڀڄش ٷخٽ9
 ٗييص حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نٴپ حٿؼڀغ.-
ػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ كيػنِ ُّخى ٬ّنِ حرن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 

 ٬ٓي ٫ن ِّّي رن ِّّي رن ؿخرَ ٫ن ڃټلٌٽ ٫ن ُّخى رن ؿخٍّش حٿظڄْڄِ ٷخٽ9
 كيػنِ كزْذ رن ڃٔڀڄش ٷخٽ ٗييص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نٴپ حٿؼڀغ.-
٬ّنِ حرن ٛخٿق كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن هخٿي ًىٌ حٿوْخ١ ٫ن ڃ٬خًّش  - 

 ٫ن حٿ٬ٚء رن حٿلَع ٫ن ڃټلٌٽ ٫ن ُّخى رن ؿخٍّش ٫ن كزْذ رن ڃٔڀڄش9
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نٴپ حٿَر٪ ر٬ي حٿوڄْ ٳِ ريأطو ًنٴپ حٿؼڀغ ر٬ي -

 حٿوڄْ ٳِ ٍؿ٬ظو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ْٓي رن ٫زي حٿ٬ِِّ كيػنخ ڃټلٌٽ  - 

 خى رن ؿخٍّش ٫ن كزْذ رن ڃٔڀڄش٫9ن ُّ
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نٴپ حٿؼڀغ ر٬ي حٿوڄْ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ ٬ْٓي رن ٫زي حٿ٬ِِّ كيػنخ ٓڀْڄخڅ  - 

 رن ڃٌَٓ ٫ن ُّخى رن ؿخٍّش ٫ن كزْذ رن ڃٔڀڄش ٷخٽ9
 ر٬ي حٿوڄْ.ٗييص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نٴپ حٿؼڀغ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٓٴْخڅ كيػنِ ِّّي رن ِّّي رن  - 

 ؿخرَ ٫ن ڃټلٌٽ ٫ن ُّي رن ؿخٍّش ٫ن كزْذ رن ڃٔڀڄش9
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نٴپ حٿؼڀغ ر٬ي حٿوڄْ.-
ِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ ٬ْٓي رن ٫زي حٿ٬ِّ - 

 رن ڃٌَٓ ٫ن ُّخى رن ؿخٍّش ٫ن كزْذ ٷخٽ9
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ٗييص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نٴپ حٿَر٪ ر٬ي حٿوڄْ ٳِ حٿزيأس ًحٿؼڀغ ٳِ -
حٿَؿ٬ش ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٓڄ٬ض أرِ ّٸٌٽ ٿْْ ٳِ حٿ٘خځ ٍؿپ أٛق كيّؼخ ڃن ٬ْٓي 

 رن ٫زي حٿ٬ِِّ ٬ّنِ حٿظنٌهِ.
 ٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.سظً ِٓ أصؽاب إٌثٟ صؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ كيػنخ أرٌ رټَ ٬ّنِ حرن أرِ ڃَّڂ ٫ن ٫زي  - 
 حٿَكڄن رن ؿزَْ رن نٴَْ ٫ن أرْو ٷخٽ9

كيػنخ ٍؿپ ڃن أٛلخد ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
ٳْيخ ٳ٬ڀْټڂ رڄيّنش ّٸخٽ ٿيخ ىڃ٘ٶ ٳبنيخ ڃ٬ٸپ ٷخٽ ٓظٴظق ٫ڀْټڂ حٿ٘خځ ٳبًح هَْطڂ حٿڄنخُٽ 

 حٿڄٔڀڄْن ڃن حٿڄٚكڂ ًٳ٤ٔخ٣يخ ڃنيخ رؤٍٝ ّٸخٽ ٿيخ حٿ٣ٌٰش.
 وؼة تٓ ػ١اض سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿ٬ٚء حٿلٔن رن ٌٓحٍ كيػنخ ٿْغ رن ٬ٓي ٫ن  - 
 نٴَْ ٫ن أرْو ٫ن ٻ٬ذ رن ٫ْخٝ ٷخٽ9ڃ٬خًّش رن ٛخٿق ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ؿزَْ رن 

 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ أڅ ٿټپ أڃش ٳظنش ًأڅ ٳظنش أڃظِ حٿڄخٽ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّخى رن حٿَرْ٪ كيػنخ ٫زخى رن ٻؼَْ حٿ٘خڃِ ڃن أىپ  - 

 ٳڀ٤ْٔن ٫ن اڃَأس ڃنيڂ ّٸخٽ ٿيخ ٳْٔڀش ٷخٿض9
ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أڃن حٿ٬ٜزْش ٓڄ٬ض أرِ ّٸٌٽ ٓؤٿض ٍٓ-

 أڅ ّلذ حٿَؿپ ٷٌڃو ٷخٽ ٙ ًٿټن ڃن حٿ٬ٜزْش أڅ ٬ّْن حٿَؿپ ٷٌڃو ٫ڀَ حٿ٨ڀڂ.
 ص٠اد تٓ ٌث١ذ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٓخٿڂ رن أرِ حٿـ٬ي ٫ن ُّخى  - 
 خٽ9رن ٿزْي ٷ

ًٻَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ْٗجخ ٳٸخٽ ًًحٹ ٫ني أًحڅ ًىخد حٿ٬ڀڂ ٷخٽ ٷڀنخ ّخ ٌٍٓٽ -
حهلل ًٻْٲ ٌّىذ حٿ٬ڀڂ ًنلن نٸَأ حٿٸَآڅ ًِنٸَثو أرنخءنخ ًُّٸَثو أرنخإنخ أرنخءىڂ اٿَ ٌّځ 
حٿٸْخڃش ٷخٽ ػټڀظٺ أڃٺ ّخ حرن أځ ٿزْي اڅ ٻنض ٍٕحٹ ڃن أٳٸو ٍؿپ رخٿڄيّنش أًٿْْ ىٌه 

 يٌى ًحٿنٜخٍٍ ّٸَإًڅ حٿظٌٍحس ًحٗنـْپ ٙ ّنظٴ٬ٌڅ ڃڄخ ٳْيڄخ رِ٘ء.حٿْ
 ٠ض٠ذ تٓ األعٛد اٌؼاِشٞ ِّٓ ٔضي اٌؾاَ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ كيػنخ ٬ّڀَ رن ٤٫خء ٷخٽ كيػنِ ؿخرَ رن ِّّي  - 
 رن حٌٕٓى حٿ٬خڃَُ ٫ن أرْو ٷخٽ9

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كـظو ٷخٽ ٳٜڀْض ڃ٬و ٛٚس حٿٴـَ ٳِ  ٗييص ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل-
ڃٔـي حٿوْٲ ٳڀڄخ ٷ٠َ ٛٚطو اًح ىٌ رَؿڀْن ٳِ آهَ حٿڄٔـي ٿڂ ّٜڀْخ ڃ٬و ٳٸخٽ ٫ڀِ 
ريڄخ ٳؤطِ ريڄخ ط٫َي ٳَحثٜيڄخ ٷخٽ ڃخ ڃن٬ټڄخ أڅ طٜڀْخ ڃ٬نخ ٷخٙ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷي ٻنخ 

كخٿټڄخ ػڂ أطْظڄخ ڃٔـي ؿڄخ٫ش ٳٜڀْخ ٛڀْنخ ٳِ ٍكخٿنخ ٷخٽ ٳٚ طٴ٬ٚ اًح ٛڀْظڄخ ٳِ ٍ
ڃ٬يڂ ٳبنيخ ٿټڄخ نخٳڀش ٷخٽ أرِ ًٍرڄخ ٷْپ ٿيْ٘ڂ ٳڀڄخ ٷ٠َ ٛٚطو طلَٱ ٳْٸٌٽ طلَٱ 

 ٫ن ڃټخنو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٬ّڀَ رن  - 

 ٤٫خء ٫ن ؿخرَ رن ِّّي رن حٌٕٓى ٫ن أرْو ٷخٽ9
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ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٴـَ رڄنَ ٳخنلَٱ ٳَأٍ ٍؿڀْن ًٍحء حٿنخّ ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل -
ٳي٫خ ريڄخ ٳـِء ريڄخ ط٫َي ٳَحثٜيڄخ ٳٸخٽ ڃخ ڃن٬ټڄخ أڅ طٜڀْخ ڃ٪ حٿنخّ ٳٸخٙ ٻنخ ٷي 
ٛڀْنخ ٳِ حٿَكخٽ ٷخٽ ٳٚ طٴ٬ٚ اًح ٛڀَ أكيٻڂ ٳِ ٍكڀو ػڂ أىٍٹ حٿٜٚس ڃ٪ حٗڃخځ 

 ٳڀْٜڀيخ ڃ٬و ٳبنيخ ٿو نخٳڀش.
حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٬ّڀَ رن ٤٫خء ٫ن ؿخرَ رن  كيػنخ ٫زي - 

 ِّّي رن حٌٕٓى ٫ن أرْو ٷخٽ9
كــنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كـش حٿٌىح٩ ٷخٽ ٳٜڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚس حٿٜزق أً حٿٴـَ ٷخٽ ػڂ حنلَٱ ؿخٿٔخ أً حٓظٸزپ حٿنخّ رٌؿيو ٳبًح 
ٌ رَؿڀْن ڃن ًٍحء حٿنخّ ٿڂ ّٜڀْخ ڃ٪ حٿنخّ ٳٸخٽ حثظٌنِ ريٌّن حٿَؿڀْن ٷخٽ ٳؤطِ ريڄخ ى

ط٫َي ٳَحثٜيڄخ ٳٸخٽ ڃخ ڃن٬ټڄخ أڅ طٜڀْخ ڃ٪ حٿنخّ ٷخٙ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ ٷي ٻنخ ٛڀْنخ 
ٳِ حٿَكخٽ ٷخٽ ٳٚ طٴ٬ٚ اًح ٛڀَ أكيٻڂ ٳِ ٍكڀو ػڂ أىٍٹ حٿٜٚس ڃ٪ حٗڃخځ ٳڀْٜڀيخ 

خٳڀش ٷخٽ ٳٸخٽ أكيىڄخ حٓظٰٴَ ٿِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳخٓظٰٴَ ٿو ٷخٽ ًنيٞ حٿنخّ ڃ٬و ٳبنيخ ٿو ن
اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًني٠ض ڃ٬يڂ ًأنخ ٌّڃجٌ أٗذ حٿَؿخٽ ًأؿڀيه ٷخٽ 
ٳڄخ ُٿض أُكڂ حٿنخّ كظَ ًٛڀض اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهٌص رْيه 

ٳڄخ ًؿيص ْٗجخ أ٣ْذ ًٙ أرَى ڃن ّي ٳ٬ٌٟظيخ اڃخ ٫ڀَ ًؿيِ أً ٫ڀَ ٛيٍُ ٷخٽ 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ًىٌ ٌّڃجٌ ٳِ ڃٔـي حٿوْٲ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنخ ى٘خځ حرن كٔخڅ ٬ًٗزش ًَّٗٺ  - 
 ٫ن ٬ّڀَ رن ٤٫خء ٫ن ؿخرَ رن ِّّي ٫ن أرْو ٷخٽ9

ليّغ س حٿٴـَ ٳِ ڃٔـي حٿوْٲ ٳٌٻَ حٿٛڀْنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚ-
 ٷخٽ ٷخٽ َّٗٺ ٳِ كيّؼو ٳٸخٽ أكيىڄخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٓظٰٴَ ٿِ ٷخٽ ٯٴَ حهلل ٿٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ ًأرٌ حٿن٠َ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ أرٌ  - 
 حٿن٠َ ٫ن ٬ّڀَ رن ٤٫خء ًٷخٽ أٌٓى أهزَنِ ٬ّڀَ رن ٤٫خء ٷخٽ9

رَ رن ِّّي رن حٌٕٓى حٿٌٔحثِ ٫ن أرْو أنو ٛڀَ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٓڄ٬ض ؿخ-
ٷخٽ ػڂ ػخٍ حٿنخّ ّؤهًٌڅ رْيه ّڄٔلٌڅ ريخ ًؿٌىيڂ ٷخٽ ليّغ ًٓڀڂ حٿٜزق ٳٌٻَ حٿ

 ٳؤهٌص رْيه ٳڄٔلض ريخ ًؿيِ ٳٌؿيطيخ أرَى ڃن حٿؼڀؾ ًأ٣ْذ ٍّلخ ڃن حٿڄٔٺ.
َ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٬ّڀَ رن ٤٫خء ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴ - 

 ؿخرَ رن ِّّي رن حٌٕٓى ٫ن أرْو9
أنو ٛڀَ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚس حٿٜزق رڄنَ ًىٌ ٯٚځ ٗخد ٳڀڄخ -

ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ىٌ رَؿڀْن ٿڂ ّٜڀْخ ٳي٫خ ريڄخ ٳـِء ريڄخ 
خ ڃ٬نخ ٷخٙ ٷي ٛڀْنخ ٳِ ٍكخٿنخ ٷخٽ ٳٚ ط٫َي ٳَحثٜيڄخ ٳٸخٽ ٿيڄخ ڃخ ڃن٬ټڄخ أڅ طٜڀْ

 طٴ٬ٚ اًح ٛڀْظڂ ٳِ ٍكخٿټڂ ػڂ أىٍٻظڂ حٗڃخځ ٿڂ ّٜپ ٳٜڀْخ ڃ٬و ٳيِ ٿټڂ نخٳڀش.
 ص٠ذ تٓ ؼاسشح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ٫ٸْپ رن هخٿي ٫ن حرن  - 
 ي ٫ن أرْو ُّي رن كخٍػش9ٗيخد ٫ن ٫ًَس ٫ن أٓخڃش رن ُّ
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٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ أطخه ٳِ أًٽ ڃخ أًكَ اٿْو ٳ٬ڀڄو -
 حٿٌٌٟء ًحٿٜٚس ٳڀڄخ ٳَ٭ ڃن حٿٌٌٟء أهٌ ٯَٳش ڃن ڃخء ٳن٠ق ريخ ٳَؿو.

 ػ١اض تٓ ؼّاس اٌّعاؽؼٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
أنزؤنخ هخٿي ٫ن ِّّي رن ٫زي حهلل رن حٿ٘وَْ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ  - 

 أهْو ڃ٤َٱ رن ٫زي حهلل رن حٿ٘وَْ ٫ن ٫ْخٝ رن كڄخٍ ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ًؿي ٿٸ٤ش ٳڀْ٘يي ًًُ ٫يٽ ًٿْلٴ٦ ٫ٴخٛيخ -

ًًٻخءىخ ٳبڅ ؿخء ٛخكزيخ ٳٚ ّټظڂ ًىٌ أكٶ ريخ ًاڅ ٿڂ ّـت ٛخكزيخ ٳبنو ڃخٽ حهلل 
ن ّ٘خء ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٷڀض ٕرِ اڅ ٷٌڃخ ّٸٌٿٌڅ ٫ٸخٛيخ ًّٸٌٿٌڅ ٫ٴخٛيخ ّئطْو ڃ

 ٷخٽ ٫ٴخٛيخ رخٿٴخء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ حرن ٫ٌڅ ٫ن حٿلٔن رن ٫ْخٝ رن كڄخٍ  - 

حٿڄـخ٬ِٗ ًٻخنض رْنو ًرْن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٬َٳش ٷزپ أڅ ّز٬غ ٳڀڄخ ر٬غ 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أىيٍ ٿو ىيّش ٷخٽ أكٔزيخ ارٚ ٳؤرَ أڅ ّٸزڀيخ ًٷخٽ انخ ٙ نٸزپ  حٿنزِ ٛڀَ

 ُري حٿڄَ٘ٻْن ٷخٽ ٷڀض ًڃخ ُري حٿڄَ٘ٻْن ٷخٽ ٍٳيىڂ ىيّظيڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ڃ٤َٱ ٫ن  - 

 ٫ْخٝ رن كڄخٍ ٷخٽ9
ڃِ ّ٘ظڄنِ ًىٌ ىًنِ ٫ڀِ رخّ أڅ أنظَٜ ڃنو ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٍؿپ ڃن ٷٌ-

 حٿڄٔظزخڅ ٤ْٗخنخڅ ّظيخًّخڅ ًّظټخًرخڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ى٘خځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن ڃ٤َٱ  - 

 ٫ن ٫ْخٝ رن كڄخ9ٍ
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ه٤ذ ًحص ٌّځ ٳٸخٽ ٳِ ه٤زظو اڅ ٍرِ ٫ِ ًؿپ أڃَنِ -

ڀڄټڂ ڃخ ؿيڀظڂ ڃڄخ ٫ڀڄنِ ٳِ ٌّڃِ ىٌح ٻپ ڃخٽ نلڀظو ٫زخىُ كٚٽ ًانِ هڀٸض أڅ أ٫
٫زخىُ كنٴخء ٻڀيڂ ًانيڂ أطظيڂ حٿْ٘خ٣ْن ٳؤٟڀظيڂ ٫ن ىّنيڂ ًكَڃض ٫ڀْيڂ ڃخ أكڀڀض ٿيڂ 
ًأڃَطيڂ أڅ َّ٘ٻٌح رِ ڃخ ٿڂ أنِٽ رو ٓڀ٤خنخ ػڂ أڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ن٨َ اٿَ أىپ حٍٕٝ 

خّخ ڃن أىپ حٿټظخد ًٷخٽ انڄخ ر٬ؼظٺ ٕرظڀْٺ ًأرظڀِ رٺ ٳڄٸظيڂ ٫ـڄْيڂ ٫ًَرْيڂ اٙ رٸ
ًأنِٿض ٫ڀْٺ ٻظخرخ ٙ ّٰٔڀو حٿڄخء طٸَإه نخثڄخ ًّٸ٨خنخ ػڂ أڅ حهلل ٫ِ ًؿپ أڃَنِ أڅ 
أكَٵ ٷَّ٘خ ٳٸڀض ّخ ٍد اًح ّؼڀٌٰح ٍأِٓ ٳْي٫ٌه هزِس ٳٸخٽ حٓظوَؿيڂ ٻڄخ حٓظوَؿٌٹ 

نز٬غ هڄٔش ڃؼڀو ًٷخطپ رڄن ٳخٯِىڂ نِٰٹ ًأنٴٶ ٫ڀْيڂ ٳٔننٴٶ ٫ڀْٺ ًحر٬غ ؿنيح 
أ٣خ٫ٺ ڃن ٫ٜخٹ ًأىپ حٿـنش ػٚػش ًً ٓڀ٤خڅ ڃٸ٢ٔ ڃظٜيٵ ڃٌٳٶ ًٍؿپ ٍكْڂ ٍٷْٶ 
حٿٸڀذ ٿټپ ًُ ٷَرَ ًڃٔڀڂ ًٍؿپ ٳٸَْ ٫ٴْٲ ڃظٜيٵ ًأىپ حٿنخٍ هڄٔش حٿ٬٠ْٲ حٿٌُ 
ٙ ُرَ ٿو حٿٌّن ىڂ ٳْټڂ طز٬خ أً طز٬خء ٗٺ ّلَْ ٙ ّزظٌٰڅ أىٚ ًٙ ڃخٙ ًحٿوخثن حٿٌُ ٙ 

وٴَ ٫ڀْو ٣ڄ٪ ًاڅ ىٵ اٙ هخنو ًٍؿپ ٙ ّٜزق ًٙ ّڄِٔ اٙ ًىٌ ّوخى٫ٺ ٫ن أىڀٺ ّ
 ًڃخٿٺ ًًٻَ حٿزوپ ًحٿټٌد ًحٿ٘ن٨َْ حٿٴخكٖ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 
حٿ٘ن٨َْ ىڄخځ ًكيّغ ٷخٽ ٫زي حهلل ٷخٽ أرِ ًٷخٽ ٫ٴخڅ ٳِ ليّغ ڃ٤َٳخ ٳِ ىٌح حٿ

 حٿٴخكٖ ٷخٽ ًًٻَ حٿټٌد أً حٿزوپ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن ِّّي رن ٫زي  - 
حهلل ٫ن ٫ْخٝ رن كڄخٍ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أػڂ حٿڄٔظزْن ڃخ ٷخٙ ٫ڀَ حٿزخىة 

 كظَ ٬ّظيُ حٿڄ٨ڀٌځ أً اٙ أڅ ٬ّظيُ حٿڄ٨ڀٌځ ٗٺ ِّّي.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن ِّّي ٫ن ٫ْخٝ رن  - 

 كڄخ9ٍ
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿڄٔظزخڅ ٤ْٗخنخڅ ّظټخًرخڅ ًّظيخطَحڅ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ ٫ٴخڅ ٳِ كيّؼو كيػنخ  - 

 ٤َٱ ٫ن ٫ْخٝ رن كڄخ9ٍٷظخىس ٫ن ِّّي أهِ ڃ
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اػڂ حٿڄٔظزْن ڃخ ٷخٙ ٳ٬ڀَ حٿزخىة ڃخ ٿڂ ٬ّظي ٷخٽ ٫ٴخڅ -

 أً كظَ ٬ّظيُ حٿڄ٨ڀٌځ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ٷظخىس ٷخٽ ًكيع ڃ٤َٱ ٫ن  - 

 ٫9ْخٝ رن كڄخٍ أنو ٓؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ
ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍأّض حٿَؿپ ّ٘ظڄنِ ًىٌ أنٸٚ ڃنِ نٔزخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 ًٓڀڂ حٿڄٔظزخڅ ٤ْٗخنخڅ ّظيخطَحڅ ًّظټخًرخڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد أنزؤنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ڃ٤َٱ رن ٫زي  - 

 حهلل رن حٿ٘وَْ ٫ن ٫ْخٝ رن كڄخ9ٍ
٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳِ ه٤زظو ًحص ٌّځ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ أڃَنِ أڅ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل -

اٙ أنو ٷخٽ حٿٌّن ىڂ ٳْټڂ طز٬خ ٙ ّزٌٰڅ أىٚ ًًٻَ حٿټٌد ًحٿزوپ ليّغ أ٫ڀڄټڂ ٳٌٻَ حٿ
 ٷخٽ ٬ْٓي ٷخٽ ڃ٤َٱ ٫ن ٷظخىس حٿ٘ن٨َْ حٿٴخكٖ.

 أتٟ سِصح اٌر١ّٟ ٠ٚماي اٌر١ّّٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
نِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٫ن اّخى رن ٿٸ٢ْ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 

 أهزَنِ أرٌ ٍڃؼش حٿظْڄِ ٷخٽ9
أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃ٬ِ حرن ٿِ ٳٸخٽ ىٌح حرنٺ ٳٸڀض ن٬ڂ أٗيي رو ٷخٽ -

 ٙ ّـنِ ٫ڀْٺ ًٙ طـنِ ٫ڀْو ٷخٽ ًٍأّض حٿْ٘ذ أكڄَ.
ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش كيػنِ ٫زي حٿڄڀٺ رن أرـَ ٫ن اّخى رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

 ٿٸ٢ْ ٫ن أرِ ٍڃؼش ٷخٽ9
أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٪ أرِ ٳَأٍ حٿظِ ر٨يَه ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٙ -

أ٫خٿـيخ ٿٺ ٳبنِ ٣زْذ ٷخٽ أنض ٍٳْٶ ًحهلل حٿ٤زْذ ٷخٽ ڃن ىٌح ڃ٬ٺ ٷڀض حرنِ ٷخٽ أٗيي 
ڀْو ًٙ ّـنِ ٫ڀْٺ ٷخٽ ٫زي حهلل ٷخٽ أرِ حٓڂ أرِ ٍڃؼش ٍٳخ٫ش رو ٷخٽ أڃخ أنو ٙ طـنِ ٫

 رن ّؼَرِ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن اّخى رن ٿٸ٢ْ حٿٔيًِٓ ٫ن أرِ  - 

 ٍڃؼش حٿظڄْڄ9ِ
ٷخٽ هَؿض ڃ٪ أرِ كظَ أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَأّض رَأٓو ٍى٩ كنخء -

ؼپ حٿظٴخكش ٷخٽ أرِ انِ ٣زْذ أٙ أر٤يخ ٿٺ ٷخٽ ٣ْزيخ حٿٌُ هڀٸيخ ٷخٽ ًٍأّض ٫ڀَ ٻظٴو ڃ
 ًٷخٽ ٕرِ ىٌح حرنٺ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ أڃخ أنو ٙ ّـنِ ٫ڀْٺ ًٙ طـنِ ٫ڀْو.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٫ڀِ رن ٛخٿق ٫ن اّخى رن ٿٸ٢ْ ٫ن أرِ  - 
 ٍڃؼش حٿظڄْڄِ ٷخٽ9

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌؿينخه ؿخٿٔخ ٳِ ٧پ حٿټ٬زش ٫ًڀْو ٻنض ڃ٪ أرِ ٳؤطْض حٿنزِ ٛڀَ -
 رَىحڅ أه٠َحڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ حٿڄ٬ٌٔىُ ٫ن اّخى رن ٿٸ٢ْ ٫ن  - 
 أرِ ٍڃؼش ٷخٽ9

أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّو٤ذ ًّٸٌٽ ّي حٿڄ٤٬ِ حٿ٬ڀْخ أڃٺ ًأرخٹ ًأهظٺ -
ٹ ٷخٽ ٳيهپ نٴَ ڃن رنِ ػ٬ڀزش رن َّر٩ٌ ٳٸخٽ ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ّخ ًأهخٹ ًأىنخٹ ٳؤىنخ

ٌٍٓٽ حهلل ىئٙء حٿنٴَْ حٿَْر٫ٌٌْڅ حٿٌّن ٷظڀٌح ٳٚنخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 أٙ ٙ طـنِ نٴْ ٫ڀَ أهٍَ ڃَطْن.

ْ٪ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټخٍ ىٌ حرن حٿَّخڅ كيػنخ ٷْْ رن حٿَر - 
 حٕٓيُ ٫ن اّخى رن ٿٸ٢ْ ٫ن أرِ ٍڃؼش ٷخٽ9

حن٤ڀٸض ڃ٪ أرِ ًأنخ ٯٚځ ٳؤطْنخ ٍؿپ ٳِ حٿيخؿَس ؿخٿٔخ ٳِ ٧پ رْض ٫ڀْو رَىحڅ -
أه٠َحڅ ٬ًَٗه ًٳَس ًرَأٓو ٍى٩ ڃن كنخء ٷخٽ ٳٸخٽ ٿِ أرِ أطيٍُ ڃن ىٌح ٳٸڀض ٙ 

 ٷخٽ ىٌح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَه.
نِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل حٿڄوَڃِ كيػنخ أرٌ ٓٴْخڅ حٿلڄَُْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 

٬ْٓي رن ّلَْ ٷخٽ كيػنخ حٿ٠لخٹ رن كڄِس ٫ن ٯْٚڅ رن ؿخڃ٪ ٫ن اّخى رن ٿٸ٢ْ ٫ن 
 أرِ ٍڃؼش ٷخٽ9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٠ذ رخٿلنخء ًحٿټظڂ ًٻخڅ ٬َٗه ّزڀٮ ٻظٴْو أً -
 ڃنټزْو.

ػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن حٿ٬ٚء أرٌ ٻَّذ حٿيڄيحنِ كيػنخ حرن اىٍّْ كيػنخ ٫زي حهلل كي - 
 ٷخٽ ٓڄ٬ض حرن أرـَ ٫ن اّخى رن ٿٸ٢ْ ٫ن أرِ ٍڃؼش حٿظڄْڄِ ٷخٽ9

 أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٪ أرِ ًٿو ٿڄش ريخ ٍى٩ ڃن كنخء ٳٌٻَه.-
رن ٯْخع كيػنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿ٬زخّ حٿيًٍُ كيػنخ ٫ڄَ رن كٴٚ  - 

 أرِ ٫ن حٿْ٘زخنِ ٫ن اّخى رن ٿٸ٢ْ ٷخٽ9
كيػنِ أرٌ ٍڃؼش أنو ىهپ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃ٬و حرن ٿو ٳٸخٽ حرنٺ -

 ىٌح ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ أڃخ أنو ٙ ّـنِ ٫ڀْٺ ًٙ طـنِ ٫ڀْو.
َُْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن كٔخڅ حٍُٕٵ كيػنخ أرٌ ٓٴْخڅ حٿلڄ - 

 كيػنخ حٿ٠لخٹ رن كڄِس ٫ن ٯْٚڅ رن ؿخڃ٪ ٫ن اّخى رن ٿٸ٢ْ ٫ن أرِ ٍڃؼش ٷخٽ9
ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٠ذ رخٿلنخء ًحٿټظڂ ًٻخڅ ٬َٗه ّزڀٮ ٻظٴْو أً ڃنټزْو -

 ٗٺ أرٌ ٓٴْخڅ ڃ٬خى.
 أتٟ ػاِش األؽؼشٞ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

ن ؿََّ كيػنخ أرِ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ڃًٚ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًىذ ر - 
٫ن نڄَْ رن أًّ ٫ن ڃخٿٺ رن ڃًَٔف ٫ن ٫خڃَ رن أرِ ٫خڃَ ح٬َُٕٗ ٫ن أرْو ٫ن 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
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ن٬ڂ حٿلِ حٕٓي ًح٬ٌَّٕٗڅ ٙ ّٴًَڅ ٳِ حٿٸظخٽ ًٙ ّٰڀٌڅ ىڂ ڃنِ ًأنخ ڃنيڂ ٷخٽ ٫خڃَ -
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انڄخ ٷخٽ ىڂ ڃنِ ٳليػض رو ڃ٬خًّش ٳٸخٽ ٿْْ ىټٌح 

ًاٿِ ٳٸڀض ٿْْ ىټٌح كيػنِ أرِ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿټنو ٷخٽ ىڂ ڃنِ ًأنخ 
 أرْٺ.ليّغ ڃنيڂ ٷخٽ ٳؤنض اًح أ٫ڀڂ ر

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ أنزؤنخ ٬ْٗذ كيػنخ ٫زي حهلل رن أرِ كْٔن  - 
 ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن ٫خڃَ أً أرِ ٫خڃَ أً أرِ ڃخٿٺ9 ٷخٽ كيػنِ

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْنڄخ ىٌ ؿخٿْ ٳِ ڃـڀْ ٳْو أٛلخرو ؿخءه ؿزَّپ ٫ڀْو -
حٿٔٚځ ٳِ ٯَْ ٌٍٛطو ّلٔزو ٍؿٚ ڃن حٿڄٔڀڄْن ٳٔڀڂ ٫ڀْو ٳَى ٫ڀْو حٿٔٚځ ػڂ ًٟ٪ 

ٌٍٓٽ حهلل ڃخ حٗٓٚځ ٷخٽ ؿزَّپ ّيه ٫ڀَ ٍٻزظِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ ٿو ّخ 
أڅ طٔڀڂ ًؿيٺ هلل ًط٘يي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ًأڅ ڃلڄيح ٫زيه ًٌٍٓٿو ًطٸْڂ حٿٜٚس ًطئطِ 
حٿِٻخس ٷخٽ ٳبًح ٳ٬ڀض ًٿٺ ٳٸي أٓڀڄض ٷخٽ ن٬ڂ ػڂ ٷخٽ ڃخ حّٗڄخڅ ٷخٽ أڅ طئڃن رخهلل ًحٿٌْځ 

نش ًحٿنخٍ ًحٿلٔخد حٓهَ ًحٿڄٚثټش ًحٿټظخد ًحٿنزْْن ًحٿڄٌص ًحٿلْخس ر٬ي حٿڄٌص ًحٿـ
ًحٿڄِْحڅ ًحٿٸيٍ ٻڀو هَْه ًَٗه ٷخٽ ٳبًح ٳ٬ڀض ًٿٺ ٳٸي آڃنض ٷخٽ ن٬ڂ ػڂ ٷخٽ ڃخ حٗكٔخڅ 
ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ أڅ ط٬زي حهلل ٻؤنٺ طَحه ٳبڅ ٻنض ٙ طَحه ٳيٌ َّحٹ ٷخٽ ٳبًح ٳ٬ڀض ًٿٺ ٳٸي 

ٌُ ّټڀڄو أكٔنض ٷخٽ ن٬ڂ ًّٔڄ٪ ٍؿ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿْو ًٙ ٍَّ حٿ
ًٙ ّٔڄ٪ ٻٚڃو ٷخٽ ٳڄظَ حٿٔخ٫ش ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ٓزلخڅ حهلل هڄْ ڃن حٿْٰذ ٙ ٬ّڀڄيخ اٙ حهلل اڅ حهلل ٫نيه ٫ڀڂ حٿٔخ٫ش ًّنِٽ حٿْٰغ ٬ًّڀڂ 
ڃخ ٳِ حٍٕكخځ ًڃخ طيٍُ نٴْ ڃخًح طټٔذ ٯيح ًڃخ طيٍُ نٴْ رؤُ أٍٝ طڄٌص اڅ حهلل 

ٷخٽ حٿٔخثپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٗجض كيػظٺ ر٬ٚڃظْن طټٌنخڅ ٷزڀيخ ٳٸخٽ كيػنِ  ٫ڀْڂ هزَْ
ٳٸخٽ اًح ٍأّض حٕڃش طڀي ٍريخ ٤ًٌّٽ أىپ حٿزنْخڅ رخٿزنْخڅ ًٻخڅ حٿ٬خٿش حٿلٴخس ٍإًّ 
حٿنخّ ٷخٽ ًڃن أًٿجٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ حٿ٬َّذ ٷخٽ ػڂ ًٻَ ٳڀڂ َّ ٣َّٸو ر٬ي ٷخٽ 

نخّ ىّنيڂ ًحٿٌُ نٴْ ڃلڄي رْيه ڃخ ؿخء ٿِ ٷ٢ اٙ ًأنخ ٓزلخڅ حهلل ػٚػخ ؿخء ٿ٬ْڀڂ حٿ
 أ٫َٳو اٙ أڅ طټٌڅ ىٌه حٿڄَس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ ٫زي حٿلڄْي كيػنخ ٗيَ رن كٌٗذ  - 
 ٫ن حرن ٫زخّ ٷخٽ9

ڃڀٜٸخ رو ٷخٽ ليّغ نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن أٛنخٱ حٿنٔخء ٳٌٻَ حٿ-
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃـڀٔخ ٳؤطَ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳـڀْ رْن ّيُ ؿڀْ 

ًٷخٽ ٳْو اڅ ٗجض كيػظٺ رڄ٬خٿڂ ٿيخ ىًڅ ليّغ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ حٿ
ًٿٺ ٷخٽ أؿپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳليػنِ ًٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٍأّض حٕڃش 

 ًٿيص ٍرظيخ ٳٌٻَ حٿليّغ.
 أتٟ عؼ١ذ تٓ ص٠ذ ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.٠س ؼذ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ؿخرَ ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 
حٿ٬٘زِ ٷخٽ أٗيي ٫ڀِ أرِ ٬ْٓي حرن ُّي أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃَص رو 

 ؿنخُس ٳٸخځ.
 .ؼثؾٟ تٓ ظٕادج اٌغٌٍٟٛ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗؼذ٠س 
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ ًحرن أرِ رټَْ ٷخٙ كيػنخ آَحثْپ ٫ن  - 
أرِ آلٶ ٫ن كزِ٘ رن ؿنخىس ٷخٽ ّلَْ رن آىځ حٿٔڀٌٿِ ًٻخڅ ٷي ٗيي ٌّځ كـش حٿٌىح٩ 

 ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀِ ڃنِ ًأنخ ڃنو ًٙ ّئىُ ٫نِ اٙ أنخ أً ٫ڀِ -

 ِ رټَْ ٙ ّٸ٠ِ ٫نِ ىّنِ اٙ أنخ أً ٫ڀِ ٍِٟ حهلل ٫نو.ًٷخٽ حرن أر
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿِرَُْ كيػنخ آَحثْپ ڃؼڀو ًكيػنخه ٬ّنِ حٿِرَُْ -

كيػنخ َّٗٺ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن كزِ٘ رن ؿنخىس ڃؼڀو ٷخٽ ٳٸڀض ٕرِ آلٶ انِ ٓڄ٬ض 
 ٔزْ٪.ڃنو ٷخٽ ًٷٲ ٫ڀْنخ ٫ڀَ ٳَّ ٿو ٳِ ڃـڀٔنخ ٳِ ؿزخنش حٿ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ أً حرن أرِ رټَْ ٷخٙ كيػنخ آَحثْپ ٫ن  - 
 أرِ آلٶ ٫ن كزِ٘ رن ؿنخىس ٷخٽ ّلَْ ًٻخڅ ڃڄن ٗيي كـش حٿٌىح٩ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڀيڂ حٯٴَ ٿڀڄلڀٸْن ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًحٿڄٸَّٜن -
 ڀٸْن ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًحٿڄٸَّٜن ٷخٽ ٳِ حٿؼخٿؼش ًحٿڄٸَّٜن.ٷخٽ حٿڀيڂ حٯٴَ ٿڀڄل

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ ًّلَْ رن أرِ رټَْ ٷخٙ كيػنخ آَحثْپ  - 
 ٫ن أرِ آلٶ ٫ن كزِ٘ رن ؿنخىس ٷخٽ9

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٓؤٽ ڃن ٯَْ ٳٸَ ٳټؤنڄخ ّؤٻپ حٿـڄَ.-
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي حٿِرَُْ كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن  كيػنخ - 

 كزِ٘ رن ؿنخىس ٷخٽ9
 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن ٓؤٽ ڃن ٯَْ ٳٸَ ٳٌٻَ ڃؼڀو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ أنزؤنخ َّٗٺ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن كزِ٘  - 

 رن ؿنخىس ٷخٽ9
٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٫ڀِ ڃنِ ًأنخ ڃنو ًٙ ّئىُ ٫نِ اٙ أنخ أً ٓڄ-

 ٫ڀِ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ َّٗٺ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن كزِ٘  - 

 رن ؿنخىس حٿٔڀٌٿِ ٷخٽ9
أنخ أً ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٫ڀِ ڃنِ ًأنخ ڃنو ًٙ ّئىُ ٫نِ اٙ -

 ٫ڀِ ٷخٽ َّٗٺ ٷڀض ٕرِ آلٶ أنض أّن ٓڄ٬ظو ڃنو ٷخٽ ڃٌٟ٪ ٻٌح ًٻٌح ٙ أكٴ٨و.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن كزِ٘ رن  - 

 ؿنخىس حٿٔڀٌٿِ ًٻخڅ ٷي ٗيي كـش حٿٌحى٩ ٷخٽ9
 ّئىُ ٫نِ اٙ أنخ أً ٫ڀِ. ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀِ ڃنِ ًأنخ ڃنو ًٙ-

 أتٟ ػثذ اٌٍّه تٓ إٌّٙاي سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أنْ رن َّْٓن ٫ن  - 

 ٫زي حٿڄڀٺ رن حٿڄنيخٽ ٫ن أرْو ٷخٽ9
 أڃَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رؤّخځ حٿزْٞ ٳيٌ ٌٛځ حٿ٘يَ.-
نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ىڄخځ كيػنخ أنْ رن َّْٓن ٫ن ٫زي كيػ - 

 حٿڄڀٺ رن ٷظخىس رن ڃڀلخڅ حٿ٬زِٔ ٫ن أرْو ٷخٽ9
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 ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤڃَ رْٜخځ ٳٌٻَه.-
 ػثذ اٌّؽٍة تٓ ست١ؼح تٓ اٌؽشز تٓ اٌّؽٍة سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

رِ كيػنخ ؿََّ رن ٫زي حٿلڄْي ٫ن ِّّي رن أرِ ُّخى ٫ن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 
 حهلل رن حٿلَع ٫ن ٫زي حٿڄ٤ڀذ رن ٍر٬ْش ٷخٽ9

ىهپ حٿ٬زخّ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ ٿنوَؽ ٳنٍَ -
ٷَّ٘خ طليع ٳبًح ٍأًنخ ٓټظٌح ٳ٠ٰذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٍ ٫َٵ رْن 

 ڂ ٷخٽ ًحهلل ٙ ّيهپ ٷڀذ اڃَة اّڄخڅ كظَ ّلزټڂ هلل ٫ِ ًؿپ ًٿٸَحرظِ.٫ْنْو ػ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ ِّّي ٬ّنِ حرن ٤٫خء ٫ن ِّّي  - 

٬ّنِ حرن أرِ ُّخى ٫ن ٫زي حهلل رن حٿلَع رن نٌٳپ كيػنِ ٫زي حٿڄ٤ڀذ رن ٍر٬ْش رن 
 حٿلَع رن ٫زي حٿڄ٤ڀذ ٷخٽ9

خّ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٠ٰزخ ٳٸخٽ ٿو ڃخ ٠ّٰزٺ ٷخٽ ّخ ىهپ حٿ٬ز-
ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ٿنخ ًٿٸَّٖ اًح طٚٷٌح رْنيڂ طٚٷٌح رٌؿٌه ڃزَ٘س ًاًح ٿٸٌنخ ٿٸٌنخ رَْٰ ًٿٺ 
ٳ٠ٰذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ حكڄَ ًؿيو ًكظَ حٓظيٍ ٫َٵ رْن ٫ْنْو 

ٷخٽ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه أً ٷخٽ ًحٿٌُ نٴْ ڃلڄي  ًٻخڅ اًح ٯ٠ذ حٓظيٍ ٳڀڄخ ٍَٓ ٫نو
رْيه ٙ ّيهپ ٷڀذ ٍؿپ حّٗڄخڅ كظَ ّلزټڂ هلل ٫ِ ًؿپ ًٿٌَٓٿو ػڂ ٷخٽ ّخ أّيخ حٿنخّ 

 ڃن آًٍ حٿ٬زخّ ٳٸي آًحنِ انڄخ ٫ڂ حٿَؿپ ٛنٌ أرْو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ ِّّي رن ٤٫خء ٫ن ِّّي ٫ن  - 

 رن حٿلَع رن نٌٳپ ٫ن ٫زي حٿڄ٤ڀذ رن ٍر٬ْش رن حٿلَع رن ٫زي حٿڄ٤ڀذ ٷخٽ٫9زي حهلل 
أطَ نخّ ڃن حٕنٜخٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿٌح انخ ٿنٔڄ٪ ڃن ٷٌڃٺ كظَ ّٸٌٽ -

حٿٸخثپ ڃنيڂ انڄخ ڃؼپ ڃلڄي ڃؼپ نوڀش نزظض ٳِ ٻزخء ٷخٽ كْٔن حٿټزخء حٿټنخٓش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ 
خ حٿنخّ ڃن أنخ ٷخٿٌح أنض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أّي

أنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن ٫زي حٿڄ٤ڀذ ٷخٽ ٳڄخ ٓڄ٬نخه ٷ٢ ّنظڄِ ٷزڀيخ اٙ أڅ حهلل ٫ِ ًؿپ 
هڀٶ هڀٸو ٳـ٬ڀنِ ڃن هَْ هڀٸو ػڂ ٳَٷيڂ ٳَٷظْن ٳـ٬ڀنِ ڃن هَْ حٿٴَٷظْن ػڂ ؿ٬ڀيڂ 

ٌْطخ ٳـ٬ڀنِ ڃن هَْىڂ رْظخ ًأنخ هَْٻڂ رْظخ ٷزخثپ ٳـ٬ڀنِ ڃن هَْىڂ ٷزْڀش ػڂ ؿ٬ڀيڂ ر
 ًهَْٻڂ نٴٔخ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ حرن حٿڄزخٍٹ ٫ن ٌّنْ ٫ن  - 
 حٿِىَُ ٫ن ٫زي حهلل رن حٿلَع رن نٌٳپ ٫ن ٫زي حٿڄ٤ڀذ رن ٍر٬ْش رن حٿلَع9

٫ڀْو ًٓڀڂ ٿًِْؿيڄخ ًّٔظ٬ڄڀيڄخ ٫ڀَ حٿٜيٷش  أنو ىٌ ًحٿٴ٠پ أطْخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-
ٳْْٜزخڅ ڃن ًٿٺ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انڄخ ىٌه حٿٜيٷش انڄخ ىِ أًٓخم 
حٿنخّ ًانيخ ٙ طلپ ٿڄلڄي ًٙ ٓٽ ڃلڄي ػڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ 

ًُؽ ٫زي حٿڄ٤ڀذ  ٿڄلڄْش حٿِرْيُ ًُؽ حٿٴ٠پ ًٷخٽ ٿنٌٳپ رن حٿلَع رن ٫زي حٿڄ٤ڀذ
رن ٍر٬ْش ًٷخٽ ٿڄلڄْش رن ؿِء حٿِرْيُ ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔظ٬ڄڀو 
٫ڀَ حٕهڄخّ ٳؤڃَه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜيٵ ٫نيڄخ ڃن حٿوڄْ ْٗجخ ٿڂ 

أڅ ٫ڀْخ ٿٸْيڄخ ٳٸخٽ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ليّغ ّٔڄو ٫زي حهلل رن حٿلَع ًٳِ أًٽ ىٌح حٿ
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و ًٓڀڂ ٙ ّٔظ٬ڄڀټڄخ ٳٸخٙ ىٌح كٔيٹ ٳٸخٽ أنخ أرٌ كٔن حٿٸٌځ ٙ أرَف كظَ أن٨َ حهلل ٫ڀْ
 ڃخ َّى ٫ڀْټڄخ ٳڀڄخ ٻڀڄخه ٓټض ٳـ٬ڀض ُّنذ طڀٌف رؼٌريخ أنو ٳِ كخؿظټڄخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٬ًٓي ٷخٙ كيػنخ أرِ ٫ن ٛخٿق ٫ن حٿِىَُ  - 
ن نٌٳپ رن حٿلَع رن ٫زي حٿڄ٤ڀذ أهزَه أڅ ٫زي ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل رن حٿلَع ر

 حٿڄ٤ڀذ رن ٍر٬ْش رن حٿلخٍع رن ٫زي حٿڄ٤ڀذ أهزَه9
أنو حؿظڄ٪ ٍر٬ْش رن حٿلَع ٫ًزخّ رن ٫زي حٿڄ٤ڀذ ٳٸخٙ ًحهلل ٿٌ ر٬ؼنخ ىٌّن حٿٰٚڃْن -

ٳٸخٽ ٿِ ًٿڀٴ٠پ رن ٫زخّ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤڃَىڄخ ٫ڀَ ىٌه 
ڃخ ّئىُ حٿنخّ ًأٛخرخ ڃخ ّْٜذ حٿنخّ ڃن حٿڄنٴ٬ش ٳزْنڄخ ىڄخ ٳِ ًٿٺ  حٿٜيٷخص ٳؤىّخ

ؿخء ٫ڀِ رن أرِ ٣خٿذ ٳٸخٽ ڃخًح طَّيحڅ ٳؤهزَحه رخٿٌُ أٍحىح ٷخٽ ٳٚ طٴ٬ٚ ٳٌحهلل ڃخ ىٌ 
رٴخ٫پ ٳٸخٽ ٿڂ طٜن٪ ىٌح ٳڄخ ىٌح ڃنٺ اٙ نٴخٓش ٫ڀْنخ ٿٸي ٛلزض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

خ ًٿٺ ٫ڀْٺ ٷخٽ ٳٸخٽ أنخ أرٌ كٔن أٍٓڀٌىڄخ ػڂ ح٤ٟـ٪ ٫ڀْو ًٓڀڂ ًنڀض ٛيَه ٳڄخ نٴٔن
ٷخٽ ٳڀڄخ ٛڀَ حٿ٨يَ ٓزٸنخه اٿَ حٿلـَس ٳٸڄنخ ٫نيىخ كظَ ڃَ رنخ ٳؤهٌ رؤّيّنخ ػڂ ٷخٽ 
أهَؿخ ڃخ طٍَٜحڅ ًىهپ ٳيهڀنخ ڃ٬و ًىٌ كْنجٌ ٳِ رْض ُّنذ رنض ؿلٖ ٷخٽ ٳټڀڄنخه 

ْذ ڃخ ّْٜذ حٿنخّ ڃن حٿڄنٴ٬ش ٳٸڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ؿجنخٹ ٿظئڃَنخ ٫ڀَ ىٌه حٿٜيٷخص ٳنٜ
ًنئىُ اٿْٺ ڃخ ّئىُ حٿنخّ ٷخٽ ٳٔټض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٍٳ٪ ٍأٓو اٿَ 
ٓٸٲ حٿزْض كظَ أٍىنخ أڅ نټڀڄو ٷخٽ ٳؤٗخٍص اٿْنخ ُّنذ ڃن ًٍحء كـخريخ ٻؤنيخ طنيخنخ 

ٓخم ٫ن ٻٚڃو ًأٷزپ ٳٸخٽ أٙ اڅ حٿٜيٷش ٙ طنزِٰ ٿڄلڄي ًٙ ٓٽ ڃلڄي انڄخ ىِ أً
حٿنخّ حى٫ٌح ٿِ ڃلڄْش رن ؿِء ًٻخڅ ٫ڀَ حٿ٬َ٘ ًأرخ ٓٴْخڅ رن حٿلَع ٳؤطْخ ٳٸخٽ 

 ٿڄلڄْش أٛيٵ ٫نيڄخ ڃن حٿوڄْ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن ڃلڄي رن آلٶ ٷخٽ كيػنخ  - 

حٿِىَُ ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن نٌٳپ رن حٿلَع ٫ن ٫زي حٿڄ٤ڀذ رن ٍر٬ْش رن 
 ٍع ٷخٽ9حٿلخ

 حؿظڄ٪ حٿ٬زخّ رن ٫زي حٿڄ٤ڀذ ًحرن ٍر٬ْش رن حٿلَع ٳِ حٿڄٔـي ٳٌٻَ حٿليّغ.-
 ػثاد تٓ ؽشؼث١ً ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ رَ٘ ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 
 ٫زخى رن َٗكزْپ ًٻخڅ ڃنخ ڃن رنِ ٯزَ ٷخٽ9

نش ٳؤطْض حٿڄيّنش ٳيهڀض كخث٤خ ڃن ك٤ْخنيخ ٳؤهٌص ٓنزٚ ٳٴَٻظو ًأٻڀض ڃنو أٛخرظنخ ٓ-
ًكڄڀض ٳِ ػٌرِ ٳـخء ٛخكذ حٿلخث٢ ٳ٠َرنِ ًأهٌ ػٌرِ ٳؤطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ڃخ ٫ڀڄظو اً ٻخڅ ؿخىٚ ًٙ أ٬٣ڄظو اً ٻخڅ ٓخٯزخ أً ؿخث٬خ ٳَى ٫ڀِ 

 حٿؼٌد ًأڃَ ٿِ رنٜٲ ًٓٶ أً ًٓٶ.
 خشؽح تٓ اٌؽشز ٚواْ ِٓ أصؽاب إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنخ ِّّي رن أرِ كزْذ  - 
٫ن هَٗش رن حٿلَع ًٻخڅ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
 ٌڅ ٷي ٷظپ ٧ڀڄخ ٳْْٜزو حٿٔو٢.ٙ ّ٘ييڅ أكيٻڂ ٷظْٚ ٿ٬ڀو أڅ ّټ-
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 اٌّؽٍة ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي ٍرو رن  - 

٬ْٓي ّليع ٫ن أنْ رن أرِ أنْ ٫ن ٫زي حهلل رن نخٳ٪ رن حٿ٬ڄْخء ٫ن ٫زي حهلل رن 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9حٿلَع ٫ن حٿڄ٤ڀذ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

حٿٜٚس ڃؼنَ ڃؼنَ ًط٘يي ٳِ ٻپ ٍٻ٬ظْن ًطزؤّ ًطڄٔټن ًطٸن٪ ّيٹ ًطٸٌٽ حٿڀيڂ حٿڀيڂ -
 ٳڄن ٿڂ ّٴ٬پ ًٿٺ ٳيِ هيحؽ ًٷخٽ كـخؽ ًطٸن٪ ّيّٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي ٍرو رن ٬ْٓي  - 
زي حهلل رن نخٳ٪ رن حٿ٬ڄْخء ٫ن ٫زي حهلل ّليع ٫ن أنْ رن أرِ أنْ ڃن أىپ ڃَٜ ٫ن ٫

 رن حٿلَع ٫ن حٿڄ٤ڀذ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9
 حٿٜٚس ڃؼنَ ڃؼنَ ٳٌٻَ ڃؼڀو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخًٍڅ رن ڃ٬ًَٱ كيػنخ حرن ًىذ أهزَنِ حٿڀْغ رن  - 

حرن حٿلَع ٫ن حٿٴ٠پ ٬ٓي ٫ن ٫زي ٍرو رن ٬ْٓي ٫ن ٫ڄَحڅ ٫ن ٫زي حهلل ٫ن ٍر٬ْش 
 رن ٫زخّ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

حٿٜٚس ڃؼنَ ڃؼنَ ط٘يي ٳِ ٻپ ٍٻ٬ظْن ًط٩َ٠ ًطو٘٪ ًطٔخٻن ػڂ طٸن٪ ّيّٺ ّٸٌٽ -
طَٳ٬يڄخ اٿَ ٍرٺ ٫ِ ًؿپ ڃٔظٸزٚ رز٤ٌنيڄخ ًؿيٺ ًطٸٌٽ ّخ ٍد ّخ ٍد ػٚػخ ٳڄن ٿڂ 

 ٫نيُ حٿٌٜحد. ّٴ٬پ ًٿٺ ٳيِ هيحؽ ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ىٌح ىٌ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخًٍڅ رن ڃ٬ًَٱ أهزَنِ حرن ًىذ أنزؤنخ ِّّي رن  - 

 ٫ْخٝ ٫ن ٫ڄَحڅ رن أنْ ٫ن ٫زي حهلل رن نخٳ٪ حرن أرِ حٿ٬ڄْخء ٫ن حٿڄ٤ڀذ رن ٍر٬ْش.
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٛٚس حٿڀْپ ڃؼنَ ڃؼنَ ًاًح ٛڀَ أكيٻڂ ٳڀْظ٘يي -

ٍٻ٬ظْن ػڂ ٿْڀلٲ ٳِ حٿڄٔجڀش ػڂ اًح ى٫خ ٳڀْظٔخٻن ًٿْظزؤّ ًٿْظ٬٠ٲ ٳڄن ٿڂ  ٳِ ٻپ
 ّٴ٬پ ًٿٺ ٳٌحٹ حٿويحؽ أً ٻخٿويحؽ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ رن ڃلڄي أهزَنِ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ىّنخٍ  - 
 ٫ن ٫ڄًَ رن أًّ ٫ن ٍؿپ كيػو ڃئًڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 نزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٌّځ ڃ٤َ أٙ ٛڀٌح ٳِ حٿَكخٽ.نخىُ ڃنخىُ حٿ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ رن ڃلڄي ٷخٽ ٬ٗزش أهزَنِ ٫زي ٍرو حرن ٬ْٓي  - 

٫ن أنْ رن أرِ أنْ ڃن أىپ ڃَٜ ٫ن ٫زي حهلل رن نخٳ٪ ٫ن ٫زي حهلل رن حٿلَع ٫ن 
 حٿڄ٤ڀذ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ؼنَ ڃؼنَ ًط٘يي ًطٔڀڂ ٳِ ٻپ ٍٻ٬ظْن ًطزؤّ ًطڄٔټن ًطٸن٪ ّيّٺ ًطٸٌٽ حٿٜٚس ڃ-
 حٿڀيڂ حٿڀيڂ ٳڄن ٿڂ ّٴ٬پ ًٿٺ ٳيِ هيحؽ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي ٍرو رن ٬ْٓي ٫ن حرن أرِ  - 
 أنْ ٫ن ٫زي حهلل رن نخٳ٪ رن حٿ٬ڄْخء ٫ن ٫زي حهلل رن حٿلَع ٫ن حٿڄ٤ڀذ9

ِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿٜٚس ڃؼنَ ڃؼنَ ًط٘يي ٳِ ٻپ ٍٻ٬ظْن ًطزؤّ أڅ حٿنز-
ًطڄٔټن ًطٸن٪ ّيّٺ ًطٸٌٽ حٿڀيڂ حٿڀيڂ ٳڄن ٿڂ ّٴ٬پ ًٿٺ ٳيِ هيحؽ ٷخٽ ٬ٗزش ٳٸڀض 

 ٛٚطو هيحؽ ٷخٽ ن٬ڂ ٳٸڀض ٿو ڃخ حٗٷنخ٩ ٳز٢ٔ ّيّو ٻؤنو ّي٫ٌ.
 سظً ِٓ شم١ف ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 
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٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ ڃٴ٠پ رن ڃيڀيپ ٫ن ٗزخٹ ٫ن كيػنخ  - 
حٿ٬٘زِ ٫ن ٍؿپ ڃن ػٸْٲ ٷخٽ9 ٓؤٿنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػٚػخ ٳڀڂ َّهٚ 
ٿنخ ٳٸڀنخ اڅ أٍٟنخ أٍٝ رخٍىس ٳٔؤٿنخه أڅ َّهٚ ٿنخ ٳِ حٿ٤يٌٍ ٳڀڂ َّهٚ ٿنخ ًٓؤٿنخه 

ٿنخ ٳْو ٓخ٫ش ًٓؤٿنخه أڅ َّى اٿْنخ أرخ رټَس ٳؤرَ ًٷخٽ أڅ َّهٚ ٿنخ ٳِ حٿيرخء ٳڀڂ َّهٚ 
ىٌ ٣ڀْٶ حهلل ٣ًڀْٶ ٌٍٓٿو ًٻخڅ أرٌ رټَس هَؽ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 كْن كخَٛ حٿ٤خثٲ ٳؤٓڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٌٍٻخنِ أنزؤنخ أرٌ حٕكٌٙ ٫ن ڃَْٰس ٫ن ٗزخٹ ٫ن  - 

 ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نلٌه.حٿ٬٘زِ ٫ن ٍؿپ ڃن ػٸْٲ ٫
 أتٟ ئعشائ١ً ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ حرن ؿَّؾ ًڃلڄي رن رټَ ٷخٽ  - 
 أهزَنِ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ حرن ٣خًّ ٫ن أرْو ٫ن أرِ آَحثْپ ٷخٽ9

ًأرٌ آَحثْپ ّٜڀِ ٳٸْپ ٿڀنِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  ىهپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄٔـي-
ًٓڀڂ ىٌ ًح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٙ ّٸ٬ي ًٙ ّټڀڂ حٿنخّ ًٙ ّٔظ٨پ ًىٌ َّّي حٿْٜخځ ٳٸخٽ حٿنزِ 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْٸ٬ي ًٿْټڀڂ حٿنخّ ًٿْٔظ٨پ ًٿْٜڂ.
 فالْ ِٓ أصؽاب إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 

نخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٫ڄَ رن كڄِس كيػنخ ٫ټَڃش رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 
 هخٿي ٷخٽ9

ًنخٽ ٍؿپ ڃن رنِ طڄْڂ ٫نيه ٳؤهٌ ٻٴخ ڃن كَٜ ٿْلٜزو ػڂ ٷخٽ ٫ټَڃش كيػنِ ٳٚڅ -
ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ طڄْڄخ ًٻًَح ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ٳن٨َ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٍؿپ أر٤ؤ ىٌح حٿلِ ڃن طڄْڂ ٫ن ىٌح حٕڃَ 
ًٓڀڂ اٿَ ڃِّنش ٳٸخٽ ڃخ أر٤ؤ ٷٌځ ىئٙء ڃنيڂ ًٷخٽ ٍؿپ ٌّڃخ أر٤ؤ ىئٙء حٿٸٌځ ڃن طڄْڂ 
رٜيٷخطيڂ ٷخٽ ٳؤٷزڀض ن٬ڂ كڄَ ًٌٓى ٿزنِ طڄْڂ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىٌه ن٬ڂ 

ٳٸخٽ ٙ طٸپ ٿزنِ ٷٌڃِ ًنخٽ ٍؿپ ڃن رنِ طڄْڂ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّڃخ 
 طڄْڂ اٙ هَْح ٳبنيڂ أ٣ٌٽ حٿنخّ ٍڃخكخ ٫ڀَ حٿيؿخٽ.

 األعٛد تٓ خٍف ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ ٫زي حهلل رن  - 

 ٫ؼڄخڅ رن هؼْڂ أڅ ڃلڄي رن حٌٕٓى رن هڀٲ أهزَه9
أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّزخّ٪ حٿنخّ ٌّځ حٿٴظق ٷخٽ ؿڀْ ٫ني ٷَڅ أڅ أرخه حٌٕٓى -

ڃٜٸڀش ٳزخّ٪ حٿنخّ ٫ڀَ حٗٓٚځ ًحٿ٘يخىس ٷڀض ًڃخ حٿ٘يخىس ٷخٽ أهزَنِ ڃلڄي رن حٌٕٓى 
٬ّنِ حرن هڀٲ أنو رخ٬ّيڂ ٫ڀَ حّٗڄخڅ رخهلل ًٗيخىس أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ًأڅ ڃلڄيح ٫زيه 

 .ًٌٍٓٿو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
 عف١اْ تٓ ٚ٘ة اٌخٛالٟٔ ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنِ أرٌ ٫٘خنش أڅ ٓٴْخڅ رن  - 
 ًىذ حٿوٌٙنِ كيػو9
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أنو ٻخڅ طلض ٧پ ٍحكڀش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ كـش حٿٌىح٩ أً أڅ ٍؿٚ -
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كيػو ًٿٺ ًٌٍٓٽ حهلل 

ىپ رڀٰض ٳ٨ننخ أنو َّّينخ ٳٸڀنخ ن٬ڂ ػڂ أ٫خىه ػٚع ڃَحص ًٷخٽ ٳْڄخ ّٸٌٽ ًٍكش ٳِ ٓزْپ 
حهلل هَْ ڃن حٿينْخ ًڃخ ٫ڀْيخ ًٯيًس ٳِ ٓزْپ حهلل هَْ ڃن حٿينْخ ًڃخ ٫ڀْيخ ًأڅ حٿڄئڃن 

 كَڃش ٻلَڃش ىٌح حٿٌْځ.٫ڀَ حٿڄئڃن كَحځ ٫َٟو ًڃخٿو ًنٴٔو 
 ؼثاْ تٓ تػ اٌصذائٟ ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ رټَ رن ٌٓحىس ٫ن ُّخى  - 
 رن ن٬ْڂ ٫ن كزخڅ رن رق حٿٜيحثِ ٛخكذ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿيِ اٿْيڂ ؿْ٘خ ٳؤطْظو ٳٸڀض اڅ اڅ ٷٌڃِ ٻٴًَح ٳؤهزَص أڅ حٿنزِ -
ٷٌڃِ ٫ڀَ حٗٓٚځ ٳٸخٽ أٻٌٿٺ ٳٸڀض ن٬ڂ ٷخٽ ٳؤطز٬ظو ٿْڀظِ اٿَ حٿٜزخف ٳؤًنض رخٿٜٚس ٿڄخ 
أٛزلض ًأ٤٫خنِ انخء طٌٟؤص ڃنو ٳـ٬پ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٛخر٬و ٳِ حٗنخء 

ٳظٌٟؤص ًٛڀْض ًأڃَنِ ٫ڀْيڂ  ٳخنٴـَ ٫ٌْنخ ٳٸخٽ ڃن أٍحى ڃنټڂ أڅ ّظٌٟؤ ٳڀْظٌٟؤ
ًأ٤٫خنِ ٛيٷظيڂ ٳٸخځ ٍؿپ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٳٚڅ ٧ڀڄنِ ٳٸخٽ حٿنزِ 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ هَْ ٳِ حٗڃَس ٿڄٔڀڂ ػڂ ؿخء ٍؿپ ّٔؤٽ ٛيٷش ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ 

٤ْظو حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حٿٜيٷش ٛيح٩ ٳِ حٿَأّ ًكَّٶ ٳِ حٿز٤ن أً ىحء ٳؤ٫
ٛلْٴظِ أً ٛلْٴش اڃَطِ ًٛيٷظِ ٳٸخٽ ڃخ ٗؤنٺ ٳٸڀض ٻْٲ أٷزڀيخ ًٷي ٓڄ٬ض ڃنٺ ڃخ 

 ٓڄ٬ض ٳٸخٽ ىٌ ڃخ ٓڄ٬ض.
 ص٠اد تٓ اٌؽشز اٌصذائٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ُّخى ٫ن ُّخى  - 
َع حٿٜيحثِ أنو أًڅ ٳؤٍحى رٚٽ أڅ ّٸْڂ ٳٸخٽ حٿنزِ رن ن٬ْڂ حٿل٠َڃِ ٫ن ُّخى رن حٿل

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ أهخ ٛيحء اڅ حٿٌُ أًڅ ٳيٌ ّٸْڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ِّّي حٿٌح٤ِٓ حٗٳَّٸِ ٫ن ُّخى رن ن٬ْڂ  - 

 حٿل٠َڃِ ٫ن ُّخى رن حٿلَع حٿٜيحثِ ٷخٽ9
څ ّخ أهخ ٛيحء ٷخٽ ٳؤًنض ًًٿٺ كْن أٟخء حٿٴـَ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً-

ٷخٽ ٳڀڄخ طٌٟؤ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخځ اٿَ حٿٜٚس ٳؤٍحى رٚٽ أڅ ّٸْڂ ٳٸخٽ 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸْڂ أهٌ ٛيحء ٳبڅ ڃن أًڅ ٳيٌ ّٸْڂ.

 تؼط ػِّٛح سافغ تٓ خذ٠ط ٚ٘ٛ ظ١ٙش ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي رن أرِ ٫ًَرش ٫ن ٷظخىس  - 

 ٫ن ٬ّڀَ رن كټْڂ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ّٔخٍ ٫ن ٍحٳ٪ رن هيّؾ ٷخٽ9
ٻنخ نلخٷپ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿؼڀغ أًحٿَر٪ أً ٬٣خځ ڃٔڄَ -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن أڃَ ٻخڅ ٿنخ نخٳ٬خ  ٷخٽ ٳؤطخنخ ر٬ٞ ٫ڄٌڃظِ ٳٸخٽ نيخنخ ٌٍٓٽ حهلل
٣ًٌح٫ْش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍٳ٪ ٿنخ ًأنٴ٪ ٷخٽ ٷڀنخ ًڃخ ًحٹ ٷخٽ ٷخٽ نزِ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٻخنض ٿو أٍٝ ٳڀ٫ٍِْيخ أً ٿ٫ٍِْيخ أهخه ًٙ ّټخٍّيخ رؼڀغ ًٙ 

 ٍر٪ ًٙ ر٬٤خځ ڃٔڄَ ٷخٽ ٷظخىس ًىٌ ٧يَْ.
 ١ُٙ تٓ اٌؽشز تٓ اٌصّح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.أتٟ ظؼذ٠س 
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ن أرِ حٿن٠َ ڃٌٿَ  - 
٫ڄَ رن ٫زْي حهلل ٫ن رَٔ رن ٬ْٓي أڅ ُّي رن هخٿي حٿـينِ أٍٓڀو اٿَ أرِ ؿيْڂ ّٔؤٿو 

ڄٜڀِ ڃخًح ٫ڀْو ٷخٽ ڃخًح ٓڄ٪ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿڄخٍ رْن ّيُ حٿ
 أرٌ ؿيْڂ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٌ ٬ّڀڂ حٿڄخٍ رْن ّيُ حٿڄٜڀِ ڃخًح ٫ڀْو ٿټخڅ أڅ -
ّٸٲ أٍر٬ْن هَْح ٿو ڃن أڅ ّڄَ رْن ّيّو ٷخٽ أرٌ حٿن٠َ ٙ أىٍُ أٷخٽ أٍر٬ْن ٌّڃخ أً 

 أٍر٬ْن ٗيَح أً أٍر٬ْن ٓنش.
ن ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ر - 

 ح٫َٕؽ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ڄَْح ڃٌٿَ حرن ٫زخّ ٷخٽ9
أٷزڀض أنخ ٫ًزي حهلل رن ّٔخٍ ڃٌٿَ ڃْڄٌنش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهڀنخ ٫ڀَ -

أرِ ؿيْڂ رن حٿلَع رن حٿٜڄش حٕنٜخٍُ ٷخٽ أرٌ ؿيْڂ أٷزپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ڄپ ٳڀٸْو ٍؿپ ٳٔڀڂ ٫ڀْو ٳڀڂ َّى ٫ڀْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن نلٌ رجَ ؿ

ًٓڀڂ كظَ أٷزپ ٫ڀَ حٿـيحٍ ٳڄٔق رٌؿيو ًّيّو ػڂ ٍى ٫ڀْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش حٿوِح٫ِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن رٚٽ كيػنِ ِّّي  - 
 ٽ كيػنِ أرٌ ؿيْڂ9رن هْٜٴش أهزَنِ رَٔ رن ٬ْٓي ٷخ

أڅ ٍؿڀْن حهظڀٴخ ٳِ آّش ڃن حٿٸَآڅ ٳٸخٽ ىٌح طڀٸْظيخ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
ًٷخٽ حٓهَ طڀٸْظيخ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔؤٙ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 َ.ٳٸخٽ حٿٸَآڅ ّٸَأ ٫ڀَ ٓز٬ش أكَٱ ٳٚ طڄخًٍح ٳِ حٿٸَآڅ ٳبڅ ڃَحء ٳِ حٿٸَآڅ ٻٴ
 أتٟ ئتشا١ُ٘ األٔصاسٜ ػٓ أت١ٗ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي كيػنخ أرخڅ ٬ّنِ حرن ِّّي حٿ٤٬خٍ ٫ن  - 
 ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن أرِ ارَحىْڂ ْٗن ڃن حٕنٜخٍ ٫ن أرْو9

ٿڀيڂ حٯٴَ ٿلْنخ ًڃْظنخ أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ٛڀَ ٫ڀَ حٿـنخُس ٷخٽ ح-
 ًٻزَْنخ ًَْٰٛنخ ًًٻَنخ ًأنؼخنخ ًٗخىينخ ًٯخثزنخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٫ن ى٘خځ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن أرِ  - 
 ارَحىْڂ ٫ن أرْو9

أنو كيػو أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٳِ حٿٜٚس ٫ڀَ حٿڄْض حٿڀيڂ -
 ًڃْظنخ ًٗخىينخ ًٯخثزنخ ًًٻَنخ ًأنؼخنخ ًَْٰٛنخ ًٻزَْنخ.حٯٴَ ٿلْنخ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرخڅ كيػنخ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ كيػنخ ْٗن  - 
ڃن حٕنٜخٍ ّٸخٽ ٿو أرٌ ارَحىْڂ ٫ن أرْو أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ٛڀَ 

خ ًٗخىينخ ًٯخثزنخ ًًٻَنخ ًأنؼخنخ ًَْٰٛنخ ًٻزَْنخ ٫ڀَ حٿڄْض ٷخٽ حٿڀيڂ حٯٴَ ٿلْنخ ًڃْظن
٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ليّغ ٷخٽ ّلَْ ًكيػنِ أرٌ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ريٌح حٿ

 ًُحى ٳْو حٿڀيڂ ڃن أكْْظو ڃنخ ٳؤكْو ٫ڀَ حٗٓٚځ ًڃن طٌٳْظو ٳظٌٳو ٫ڀَ حّٗڄخڅ.
نزؤنخ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ كيػنخ ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ أ - 

 حهلل رن أرِ ٷظخىس ٫ن أرْو9
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أنو ٗيي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ٫ڀَ ڃْض ٳٔڄ٬و ّٸٌٽ حٿڀيڂ حٯٴَ ٿلْْنخ -
ًڃْظنخ ًٗخىينخ ًٯخثزنخ ًَْٰٛنخ ًٻزَْنخ ًًٻَنخ ًأنؼخنخ ٷخٽ ًكيػنِ أرٌ ٓڀڄش ريئٙء 

ٳؤكْو ٫ڀَ حٗٓٚځ ًڃن طٌٳْظو ڃنخ ٳظٌٳو ٫ڀَ  حٿؼڄخڅ حٿټڀڄخص ًُحى ٻڀڄظْن ڃن أكْْظو ڃنخ
 حّٗڄخڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرخڅ كيػنخ ّلَْ ٫ن أرِ ٻؼَْ ٫ن ارَحىْڂ  - 
 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رنلٌه.

 ٠ؼٍٝ تٓ ِشج اٌصمفٟ ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ. ؼذ٠س 
ػنخ ٫زي حهلل رن نڄَْ ٫ن ٫ؼڄخڅ رن كټْڂ ٷخٽ أهزَنِ ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 

 حٿَكڄن رن ٫زي حٿ٬ِِّ ٫ن ٬ّڀَ رن ڃَس ٷخٽ9
ٿٸي ٍأّض ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػٚػخ ڃخ ٍآىخ أكي ٷزڀِ ًٙ َّحىخ أكي -

ر٬يُ ٿٸي هَؿض ڃ٬و ٳِ ٓٴَ كظَ اًح ٻنخ رز٬ٞ حٿ٤َّٶ ڃٍَنخ ربڃَأس ؿخٿٔش ڃ٬يخ 
خٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٌح ٛزِ أٛخرو رٚء ًأٛخرنخ ڃنو رٚء ّئهٌ ٳِ حٿٌْځ ڃخ ٛزِ ٿيخ ٳٸ

أىٍُ ٻڂ ڃَس ٷخٽ نخًٿْنْو ٳَٳ٬ظو اٿْو ٳـ٬ڀظو رْنو ًرْن ًح٤ٓش حٿَكپ ػڂ ٳَٰ ٳخه ٳنٴغ 
ٳْو ػٚع ًٷخٽ رٔڂ حهلل أنخ ٫زي حهلل اهٔؤ ٫يً حهلل ػڂ نخًٿيخ اّخه ٳٸخٽ حٿٸْنخ ٳِ حٿَؿ٬ش ٳِ 

زَّنخ ڃخ ٳ٬پ ٷخٽ ٳٌىزنخ ًٍؿ٬نخ ٳٌؿينخىخ ٳِ ًٿٺ حٿڄټخڅ ڃ٬يخ ْٗخه ػٚع ىٌح حٿڄټخڅ ٳؤه
ٳٸخٽ ڃخ ٳ٬پ ٛزْٺ ٳٸخٿض ًحٿٌُ ر٬ؼٺ رخٿلٶ ڃخ كٔٔنخ ڃنو ْٗجخ كظَ حٿٔخ٫ش ٳخؿظٍَ 
ىٌه حٿٰنڂ ٷخٽ انِٽ ٳوٌ ڃنيخ ًحكيس ًٍى حٿزٸْش ٷخٽ ًهَؿض ًحص ٌّځ اٿَ حٿـزخنش كظَ 

ن ِٗء ٌّحٍّنِ ٷڀض ڃخ أٍٍ ْٗجخ ٌّحٍّٺ اٙ اًح رَُنخ ٷخٽ حن٨َ ًّلٺ ىپ طٍَ ڃ
ٗـَس ڃخ أٍحىخ طٌحٍّٺ ٷخٽ ٳڄخ رٸَريخ ٷڀض ٗـَس ڃؼڀيخ أً ٷَّذ ڃنيخ ٷخٽ ٳخًىذ اٿْيڄخ 
ٳٸپ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤڃَٻڄخ أڅ طـظڄ٬خ ربًڅ حهلل ٷخٽ ٳخؿظڄ٬ظخ ٳزَُ 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤڃَٻڄخ  ٿلخؿظو ػڂ ٍؿ٪ ٳٸخٽ اًىذ اٿْيڄخ ٳٸپ ٿيڄخ اڅ ٌٍٓٽ حهلل
أڅ طَؿ٪ ٻپ ًحكيس ڃنټڄخ اٿَ ڃټخنيخ ٳَؿ٬ض ٷخٽ ًٻنض ٫نيه ؿخٿٔخ ًحص ٌّځ اً ؿخءه 
ؿڄپ ّوزذ كظَ ٌٛد رـَحنو رْن ّيّو ػڂ ًٍٳض ٫ْنخه ٳٸخٽ ًّلٺ حن٨َ ٿڄن ىٌح 
حٿـڄپ اڅ ٿو ٿ٘ؤنخ ٷخٽ ٳوَؿض أٿظڄْ ٛخكزو ٳٌؿيطو ٿَؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٳي٫ٌطو اٿْو 

ٗؤڅ ؿڄڀٺ ىٌح ٳٸخٽ ًڃخ ٗؤنو ٷخٽ ٙ أىٍُ ًحهلل ڃخ ٗؤنو ٫ڄڀنخ ٫ڀْو ًن٠لنخ  ٳٸخٽ ڃخ
٫ڀْو كظَ ٫ـِ ٫ن حٿٔٸخّش ٳؤطڄَنخ حٿزخٍكش أڅ ننلَه ًنٸٔڂ ٿلڄو ٷخٽ ٳٚ طٴ٬پ ىزو ٿِ 

 أً ر٬نْو ٳٸخٽ رپ ىٌ ٿٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٳٌٓڄو رٔڄش حٿٜيٷش ػڂ ر٬غ رو.
ٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن حٿڄنيخٽ رن ٫ڄًَ ٫ن ٬ّڀَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ً - 

 رن ڃَس ٫ن أرْو ٷخٽ ًٻْ٪ ڃَس ٬ّنِ حٿؼٸٴِ ًٿڂ ّٸپ ڃَس ٫ن أرْو
أڅ حڃَأس ؿخءص اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٬يخ ٛزِ ٿيخ رو ٿڄڂ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ -

خ ڃن أٷ٢ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهَؽ ٫يً حهلل أنخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٳزَة ٳؤىيص اٿْو ٻزْ٘ن ًْٗج
ًْٗجخ ڃن ٓڄن ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هٌ حٕٷ٢ ًحٿٔڄن ًأكي حٿټزْ٘ن 

 ًٍى ٫ڀْيخ حٓهَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حٿڄ٬ٌٔىُ ٫ن ٫ڄًَ رن ٬ّڀَ حٿؼٸٴِ ٫ن  - 

ٌه أٛلخرو ٬ّڀَ رن ڃَس ٷخٽ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٷخځ اٿَ حٿٜٚس ڃٔق ًؿ
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ٷزپ أڅ ّټزَ ٳؤٛزض ْٗجخ ڃن هڀٌٵ ٳڄٔق حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًؿٌه أٛلخرو 
ًطَٻنِ ٷخٽ ٳَؿ٬ض ًٯٔڀظو ػڂ ؿجض اٿَ حٿٜٚس حٕهٍَ ٳڄٔق ًؿيِ ًٷخٽ ٫خى روَْ 

 ىّنو حٿ٬ٚ طخد ًحٓظيڀض حٿٔڄخء.
ْ رن هزخد كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ حٿڄ٬ٌٔىُ ٫ن ٌّن - 

٫ن حرن ٬ّڀَ رن ڃَس ٫ن أرْو ٷخٽ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڄٔق ًؿٌىنخ ٳِ 
حٿٜٚس ًّزخٍٹ ٫ڀْنخ ٷخٽ ٳـخء ًحص ٌّځ ٳڄٔق ًؿٌه حٿٌّن ٫ن ّڄْنِ ٫ًن ّٔخٍُ 
ًطَٻنِ ًًٿٺ أنِ ٻنض ىهڀض ٫ڀَ أهض ٿِ ٳڄٔلض ًؿيِ رِ٘ء ڃن ٛٴَس ٳٸْپ ٿِ 

ْو ًٓڀڂ ٿڄخ ٍأٍ رٌؿيٺ ٳخن٤ڀٸض اٿَ رجَ ٳيهڀض ٳْيخ انڄخ طَٻٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ
ٳخٯظٔڀض ػڂ انِ ك٠َص ٛٚس أهٍَ ٳڄَ رِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڄٔق ًؿيِ 

َِ ًٷخٽ ٫خى روَْ ىّنو حٿ٬ٚ طخد ًحٓظيڀض حٿٔڄخء. ََٹ ٫ڀ  ًر
ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٫ - 

أرِ ٫ڄًَ رن كٴٚ أً أرِ كٴٚ رن ٫ڄًَ ٫ن ٬ّڀَ رن ڃَس ٷخٽ ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل 
َِ هڀٌٷخ ٳٸخٽ أٿٺ حڃَأس ٷخٽ ٷڀض ٙ ٷخٽ ٳخًىذ ٳخٯٔڀو ػڂ ٙ ط٬ي.  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٫ن كٴٚ رن  - 
ٷخٽ أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًرِ ٍى٩ ڃن ٫زي حهلل ٫ن ٬ّڀَ رن ڃَس 

 ٫ُٴَحڅ ٷخٽ حٯٔڀو ػڂ حٯٔڀو ػڂ حٯٔڀو ػڂ ٙ ط٬ي ٷخٽ ٳٰٔڀظو ػڂ ٿڂ أ٫ي.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي كيػنخ كڄخى ٫ن ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٫ن  - 

 كٴٚ رن ٫زي حهلل ٫ن ٬ّڀَ رن ڃَس ٷخٽ9
َِ ٛٴَس ڃن ٫ُٴَحڅ ٳٸخٽ حٯٔڀو ػڂ حٯٔڀو ػڂ ٙ  أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو- ًٓڀڂ ٫ًڀ

 ط٬ي ٷخٽ ٳٰٔڀظو ػڂ ٿڂ أ٫ي.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي كيػنخ كڄخى ٫ن ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٫ن  - 

َِ ٛٴَس  كٴٚ رن ٫زي حهلل ٫ن ٬ّڀَ رن ڃَس ٷخٽ أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًڀ
 ڃن ٫ُٴَحڅ ٳٸخٽ9 

 ٔڀو ػڂ حٯٔڀو ػڂ ٙ ط٬ي ٷخٽ ٳٰٔڀظو ػڂ ٿڂ أ٫ي.حٯ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زْيس ٫ن كڄْي كيػنِ ٫ڄَ رن ٫زي حهلل رن ٬ّڀَ رن  - 

 ڃَس ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٬ّڀَ رن ڃَس ٷخٽ9
حٯظٔڀض ًطوڀٸض روڀٌٵ ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڄٔق ًؿٌىنخ ٳڀڄخ ىنخ -

٫ن حٿوڀٌٵ ٳڀڄخ ٳَ٭ ٷخٽ ّخ ٬ّڀَ ڃخ كڄڀٺ ٫ڀَ حٿوڀٌٵ أطًِؿض ڃنِ ؿ٬پ ّـخٳِ ّيه 
ٷڀض ٙ ٷخٽ ٿِ حًىذ ٳخٯٔڀو ٷخٽ ٳڄٍَص ٫ڀَ ٍٻْش ٳـ٬ڀض أٷ٪ ٳْيخ ػڂ ؿ٬ڀض أطيٿٺ 
رخٿظَحد كظَ ًىذ ٷخٽ ػڂ ؿجض اٿْو ٳڀڄخ ٍآنِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٫خى روَْ 

 ىّنو حٿ٬ٚ طخد ًحٓظيڀض حٿٔڄخء.
هلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن أرِ حٿڀْغ كيػنخ حٕٗـ٬ِ ٫ن ٓٴْخڅ رن كيػنخ ٫زي ح - 

 ٫ڄًَ رن ٬ّڀَ رن ڃَس حٿؼٸٴِ ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٷخٽ9
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أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿپ ٫ڀْو هخطڂ ڃن حٿٌىذ ٨٫ْڂ ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل -
حٿَؿپ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطِٻِ ىٌح ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳڄخ ُٻخس ىٌح ٳڀڄخ أىرَ 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿڄَس ٨٫ْڄش ٫ڀْو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي ٷخٽ ٫زي حهلل ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ٫زي حهلل  - 

رن ڃلڄي رن أرِ ْٗزش كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ْپ ٫ن ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٫ن ٫زي حهلل رن 
ٳؤطَ رَؿپ ٗيي ٳَْٰ ٗيخىطو ٳٸخٽ  كٴٚ ٫ن ٬ّڀَ رن ڃَس أنو ٻخڅ ٫ني ُّخى ؿخٿٔخ

ٕٷ٬٤ن ٿٔخنٺ ٳٸخٽ ٿو ٬ّڀَ أٙ أكيػٺ كيّؼخ ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 ٷخٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ٙ طڄؼڀٌح ر٬زخىُ ٷخٽ ٳظَٻو.-
رَحىْڂ حٿڄ٬ٸذ كيػنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄخ٫ْپ رن ڃلڄي ًىٌ أرٌ ا - 

ڃًَحڅ ٬ّنِ حٿٴِحٍُ كيػنخ أرٌ ٬ّٸٌد ٫ن أرِ ػخرض ٷخٽ ٓڄ٬ض ٬ّڀَ رن ڃَس حٿؼٸٴِ 
 ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

 ڃن أهٌ أٍٟخ رَْٰ كٸيخ ٻڀٲ أڅ ّلڄپ طَحريخ اٿَ حٿڄلَ٘.-
رن ٓڀڄش ٫ن ٫خٛڂ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش حٿوِح٫ِ كيػنخ كڄخى  - 

 رييٿش ٫ن كزْذ ٫ن أرِ ؿزَْس ٫ن ٬ّڀَ رن ْٓخرش ٷخٽ9     
ٻنض ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ڃَْٔ ٿو ٳؤٍحى أڅ ّٸ٠ِ كخؿش ٳؤڃَ ًىّظْن -

ٳخن٠ڄض اكيحىڄخ اٿَ حٕهٍَ ػڂ أڃَىڄخ ٳَؿ٬ظخ اٿَ ڃنخرظيڄخ ًؿخء ر٬َْ ٳ٠َد 
كٌٿو ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطيًٍڅ رـَحنو اٿَ حٍٕٝ ػڂ ؿَؿَ كظَ حرظپ ڃخ 

ڃخ ّٸٌٽ حٿز٬َْ انو ٫ِّڂ أڅ ٛخكزو َّّي نلَه ٳز٬غ اٿْو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ 
أًحىزو أنض ٿِ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخٿِ ڃخٽ أكذ اٿِ ڃنو ٷخٽ حٓظٌٙ رو ڃ٬ًَٳخ ٳٸخٽ ٙ 

زَ ٬ٌّد ٛخكزو ٳٸخٽ انو ٬ٌّد ؿَځ ٙ أٻَځ ڃخٙ ٿِ ٻَحڃظو ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًأطَ ٫ڀَ ٷ
 ٳِ ٯَْ ٻزَْ ٳؤڃَ رـَّيس ٳ٬ٌٟض ٫ڀَ ٷزَه ٳٸخٽ ٫َٔ أڅ ّوٴٲ ٫نو ڃخ ىحڃض ٣ٍزش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن كَد كيػنخ كڄخى ٫ن ٫خٛڂ رن رييٿش ٫ن  - 
 كزْذ رن أرِ ؿزَْس ٫ن ٬ّڀَ رن ْٓخرش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9

كذ ىٌح حٿٸزَ ٬ٌّد ٳِ ٯَْ ٻزَْ ػڂ ى٫َ رـَّيس ٳ٬ٌٟيخ ٫ڀَ ٷزَه ٳٸخٽ ٿ٬ڀو اڅ ٛخ-
 أڅ ّوٴٲ ٫نو ڃخ ىحڃض ٣ٍزش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٫ؼڄخڅ رن هؼْڂ  - 
٫ن ٬ْٓي رن أرِ ٍحٗي ٫ن ٬ّڀَ حٿ٬خڃَُ أنو هَؽ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

َ ٬٣خځ ى٫ٌح ٿو ٷخٽ ٳخٓظڄؼپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٫ٴخڅ ٷخٽ ًىْذ اٿ
ٳخٓظٸزپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃخځ حٿٸٌځ ًكْٔن ڃ٪ ٯڀڄخڅ ّڀ٬ذ ٳؤٍحى ٌٍٓٽ 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّؤهٌه ٷخٽ ٳ٤ٴٶ حٿٜزِ ىينخ ڃَس ًىينخ ڃَس ٳـ٬پ ٌٍٓٽ 

خكټو كظَ أهٌه ٷخٽ ٳٌٟ٪ اكيٍ ّيّو طلض ٷٴخه ًحٕهٍَ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٠ّ
طلض ًٷنو ٳٌٟ٪ ٳخه ٫ڀَ ٳْو ٳٸزڀو ًٷخٽ كْٔن ڃنِ ًأنخ ڃن كْٔن أكذ حهلل ڃن أكذ 

 كْٔنخ كْٔن ٓز٢ ڃن حٕٓزخ١.
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كيػنخ ٫زي كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٫ؼڄخڅ رن هؼْڂ ٫ن  - 
حٿ٬خڃَُ أنو ؿخء كٔن ًكْٔن ٍِٟ حهلل ٫نيڄخ ّٔظزٸخڅ  ٬ْٓي رن أرِ ٍحٗي ٫ن ٬ّڀَ

اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٠ڄيڄخ اٿْو ًٷخٽ اڅ حٿٌٿي ڃزوڀش ڃـزنش ًأڅ آهَ 
 ٣ًؤس ٣ًؤىخ حٿَكڄن ٫ِ ًؿپ رٌؽ؟؟.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن حٿڄنيخٽ رن ٫ڄًَ ٫ن ٬ّڀَ  - 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو أطظو حڃَأس ربرن ٿيخ ٷي أٛخرو ٿڄڂ ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ رن ڃَس ٫ن حٿنزِ 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9
أهَؽ ٫يً حهلل أنخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٳزَة ٳؤىيص ٿو ٻزْ٘ن ًِٗء ڃن أٷ٢ ًٓڄن ٳٸخٽ -

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ ٬ّڀَ هٌ حٕٷ٢ ًحٿٔڄن ًهٌ أكي حٿټزْ٘ن ًٍى ٫ڀْيخ 
 ٻْ٪ ڃَس ٫ن أرْو ًٿڂ ّٸپ ّخ ٬ّڀَ.حٓهَ ًٷخٽ ً

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن حٿڄنيخٽ رن ٫ڄًَ ٫ن ٬ّڀَ  - 
 رن ڃَس ٫ن أرْو ٷخٽ9 

ٻنض ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ٳنِٽ ڃنِٙ ٳٸخٽ ٿِ اثض طڀٺ حٗٗخءطْن ٳٸپ -
ڄخ أڅ طـظڄ٬خ ٳؤطْظيڄخ ٳٸڀض ٿيڄخ ًٿٺ ٳٌػزض ٿيڄخ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤڃَٻ

اكيحىڄخ اٿَ حٕهٍَ ٳخؿظڄ٬ظخ ٳوَؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخٓظظَ ريڄخ ٳٸ٠َ 
 كخؿظو ػڂ ًػزض ٻپ ًحكيس ڃنيڄخ اٿَ ڃټخنيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٫ن  - 
 ٬ڀَ رن ڃَس حٿؼٸٴِ ٷخٽ٫9زي حهلل رن كٴٚ ٫ن ّ

ػٚع أْٗخء ٍأّظين ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْنخ نلن نَْٔ ڃ٬و اً ڃٍَنخ -
رز٬َْ ّٔنَ ٫ڀْو ٳڀڄخ ٍآه حٿز٬َْ ؿَؿَ ًًٟ٪ ؿَحنو ٳٌٷٲ ٫ڀْو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ْو ٳٸخٽ ًٓڀڂ ٳٸخٽ9 أّن ٛخكذ ىٌح حٿز٬َْ ٳـخء ٳٸخٽ ر٬نْو ٳٸخٽ ٙ رپ أىزو ٿٺ ٳٸخٽ ٙ ر٬ن
ٙ رپ نيزو ٿٺ ًانو ٕىپ رْض ڃخ ٿيڂ ڃ٬ْ٘ش ٯَْه ٷخٽ أڃخ اً ًٻَص ىٌح ڃن أڃَه ٳبنو 
ٗټَ ٻؼَس حٿ٬ڄپ ًٷڀش حٿ٬ڀٲ ٳؤكٔنٌح اٿْو ٷخٽ ػڂ َٓنخ ٳنِٿنخ ڃنِٙ ٳنخځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ ٳـخءص ٗـَس ط٘ٶ حٍٕٝ كظَ ٯْ٘ظو ػڂ ٍؿ٬ض اٿَ ڃټخنيخ ٳڀڄخ حٓظْٸ٦ 

ىِ ٗـَس حٓظؤًنض ٍريخ ٫ِ ًؿپ أڅ طٔڀڂ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٻَص ٿو ٳٸخٽ 
ًٓڀڂ ٳؤًڅ ٿيخ ٷخٽ ػڂ َٓنخ ٳڄٍَنخ رڄخء ٳؤطظو حڃَأس ربرن ٿيخ رو ؿنش ٳؤهٌ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ رڄنوَه ٳٸخٽ حهَؽ انِ ڃلڄي ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ػڂ َٓنخ ٳڀڄخ ٍؿ٬نخ ڃن ٓٴَنخ 

س رـٍِ ًٿزن ٳؤڃَىخ أڅ طَؿ٪ حٿـٍِ ًأڃَ أٛلخرو ٳَ٘د ڃٍَنخ رٌٿٺ حٿڄخء ٳؤطظو حٿڄَأ
 ڃن حٿڀزن ٳٔؤٿيخ ٫ن حٿٜزِ ٳٸخٿض ًحٿٌُ ر٬ؼٺ رخٿلٶ ڃخ ٍأّنخ ڃنو ٍّزخ ر٬يٹ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ آَحثْپ رن ٌّنْ كيػنِ ٫ڄَ  - 
ّي ٳْڄخ ًَُّ ٬ّڀَ رن ڃَس رن ٫زي حهلل رن ٬ّڀَ ٫ن ؿيطو كټْڄش ٫ن أرْيخ ٬ّڀَ ٷخٽ ِّ

 ٷخٽ9 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿظٸ٢ ٿٸ٤ش َّْٔس ىٍىڄخ أً كزٚ أً ٗزو ًٿٺ -

 ٳڀ٬َْٳو ػٚػش أّخځ ٳبڅ ٻخڅ ٳٌٵ ًٿٺ ٳڀ٬َْٳو ٓنش.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ أرٌ رټَ رن ٫ْخٕ ٫ن كزْذ رن  - 
 ٽ؟؟ رن ٫ڄًَ ٫ن ٬ّڀَ ٷخٽ9أرِ ٫ڄَس ٫ن حٿڄنيخ

ڃخ أ٧ن أڅ أكيح ڃن حٿنخّ ٍأٍ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٙ ىًڅ ڃخ ٍأّض -
ٳٌٻَ أڃَ حٿٜزِ ًحٿنوڀظْن ًأڃَ حٿز٬َْ اٙ أنو ٷخٽ ڃخٽ ر٬َْٹ ّ٘ټٌٹ ٍٯڂ انٺ ٓخنْو 
كظَ اًح ٻزَ طَّي أڅ طنلَه ٷخٽ ٛيٷض ًحٿٌُ ر٬ؼٺ رخٿلٶ نزْخ ٷي أٍىص ًٿٺ ًحٿٌُ 

 ر٬ؼٺ رخٿلٶ ٙ أٳ٬پ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ كيػنخ ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٫ن ٬ّڀَ  - 

 رن ڃَس حٿؼٸٴِ ٷخٽ9
 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٷخٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ٙ طڄؼڀٌح ر٬زخىُ.-
 كيػنخ أرٌ ٬ّٸٌدكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي رن ُّخى  - 

 ٫زي حهلل ؿيُ كيػنخ أرٌ ػخرض ٷخٽ9
ٓڄ٬ض ٬ّڀَ رن ڃَس حٿؼٸٴِ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن أهٌ -

 أٍٟخ رَْٰ كٸيخ ٻڀٲ أڅ ّلڄپ طَحريخ اٿَ حٿڄلَ٘.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػِ أرِ كيػنخ ٫زْيس رن كڄْي كيػنِ ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٫ن ٍؿپ ّٸخٽ  - 

 ي حهلل رن كٴٚ ٫ن ٬ّڀَ رن ڃَس ٷخٽ9ٿو ٫ز
ٍآنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ ڃظوڀٶ روڀٌٵ ٳٸخٽ ٿِ ّخ ٬ّڀَ ڃخ ىٌح حٿوڀٌٵ -

 أٿٺ اڃَأس ٷخٽ ٷڀض ٙ ٷخٽ ٳخًىذ ٳخٯٔڀو ٫نٺ ػڂ حٯٔڀو ػڂ حٯٔڀو ًٙ ط٬ي.
 رن ڃلڄي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنِ ٫زي حهلل رن ڃلڄي ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ٫زي حهلل - 

رن أرِ ْٗزش كيػنخ كْٔن رن ٫ڀِ ٫ن ُحثي ٫ن حٿَرْ٪ رن ٫زي حهلل ٫ن أّڄن رن نخرپ ٫ن 
 ٬ّڀَ رن ڃَس ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9 

أّڄخ ٍؿپ ٧ڀڂ ٗزَح ڃن حٍٕٝ ٻڀٴو حهلل ٫ِ ًؿپ أڅ ّلٴَه كظَ ّزڀٮ آهَ ٓز٪ -
 ن حٿنخّ.أٍْٟن ػڂ ٤ٌّٷو اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش كظَ ّٸ٠ِ رْ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف رن ٫زخىس كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٷخٽ  - 
ٓڄ٬ض أرخ كٴٚ رن ٫ڄًَ أً أرخ ٫ڄًَ رن كٴٚ حٿؼٸٴِ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٬ّڀَ رن ڃَس حٿؼٸٴِ 

 ٷخٽ9
ٍآنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃوڀٸخ ٳٸخٽ أٿٺ اڃَأس ٷڀض ٙ ٷخٽ حٯٔڀو ػڂ حٯٔڀو -

 ٔڀو ًٙ ط٬ي.ػڂ حٯ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ كيػنخ ٫ڄَ رن ڃْڄٌڅ رن حٿَڃخف  - 

٫ن أرِ ٓيپ ٻؼَْ رن ُّخى حٿزَُٜ ٫ن ٫ڄًَ رن ٫ؼڄخڅ رن ٬ّڀَ رن ڃَس ٫ن أرْو ٫ن 
 ؿيه 

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حنظيَ اٿَ ڃ٠ْٶ ىٌ ًأٛلخرو ًىٌ ٫ڀَ ٍحكڀظو -
ٳٌٷيڂ ًحٿَزّڀُش ڃن أٓٴپ ڃنيڂ ٳل٠َص حٿٜٚس ٳؤڃَ حٿڄئًڅ ٳؤًڅ ًأٷخځ ػڂ ًحٿٔڄخء ڃن 

طٸيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ٍحكڀظو ٳٜڀَ ريڂ ٌّڃت اّڄخء ّـ٬پ حٿٔـٌى 
 أهٴٞ ڃن حٿَٻ٩ٌ أً ّـ٬پ ٓـٌىه أهٴٞ ڃن ٍٻ٫ٌو.

 ػرثح تٓ غضٚاْ ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُؼذ٠س 
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ػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٷَس رن هخٿي ٫ن كڄْي رن ىٚٽ حٿ٬يًُ كيػنخ ٫زي حهلل كي - 
 ٫ن هخٿي رن ٫ڄَْ ٍؿپ ڃنيڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ظزش رن ٯًِحڅ ّٸٌٽ9

ٿٸي ٍأّظنِ ٓخر٪ ٓز٬ش ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٿنخ ٬٣خځ اٙ ًٍٵ حٿوزش -
 كظَ ٷَكض أٗيحٷنخ.

كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس كيػنخ كڄْي ٬ّنِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ رن أٓي - 
حرن ىٚٽ ٫ن هخٿي رن ٫ڄَْ ٷخٽ ه٤ذ ٫ظزش رن ٯًِحڅ ٷخٽ ريِ ًٷخٽ ٷزپ ىٌه حٿڄَس 

 ه٤زنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳلڄي حهلل ًأػنَ ٫ڀْو ػڂ ٷخٽ9
خء أڃخ ر٬ي ٳبڅ حٿينْخ ٷي آًنض رَٜځ ًًٿض كٌحء ًٿڂ ّزٶ ڃنيخ اٙ ٛزخرش ٻٜزخرش حٗن-

ّظٜخريخ ٛخكزيخ ًانټڂ ڃنظٸڀٌڅ ڃنيخ اٿَ ىحٍ ٙ ًُحٽ ٿيخ ٳخنظٸڀٌح روَْ ڃخ رل٠َطټڂ 
ٳبنو ٷي ًٻَ ٿنخ أڅ حٿلـَ ّڀٸَ ڃن ٗٴَْ ؿينڂ ٳْيٌُ ٳْيخ ٓز٬ْن ٫خڃخ ڃخ ّيٍٹ ٿيخ ٷ٬َ 
ًحهلل ٿظڄڀئًنو أٳ٬ـزظڂ ًحهلل ٿٸي ًٻَ ٿنخ أڅ ڃخ رْن ڃٜخ٩ٍ حٿـنش ڃَْٔس أٍر٬ْن ٫خڃخ 

ٌّځ ٻ٦ْ٨ حٿِكخځ ًٿٸي ٍأّظنِ ٓخر٪ ٓز٬ش ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  ًٿْؤطْن ٫ڀْو
ًٓڀڂ ڃخ ٿنخ ٬٣خځ اٙ ًٍٵ حٿ٘ـَ كظَ ٷَكض أٗيحٷنخ ًانِ حٿظٸض رَىس ٳ٘ٸٸظيخ رْنِ 
ًرْن ٬ٓي ٳخثظٍِ رنٜٴيخ ًأطٍِص رنٜٴيخ ٳڄخ أٛزق ڃنخ أكي حٿٌْځ اٙ أٛزق أڃَْ ڃَٜ 

ٳِ نٴِٔ ٨٫ْڄخ ٫ًني حهلل َْٰٛح ًانيخ ٿڂ طټن ڃن حٕڃٜخٍ ًانِ أ٫ًٌ رخهلل أڅ أٻٌڅ 
 نزٌس ٷ٢ اٙ طنخٓوض كظَ ّټٌڅ ٫خٷزظيخ ڃڀټخ ًٓظزڀٌڅ أً ٓظوزًَڅ حٕڃَحء ر٬ينخ.

 دو١ٓ تٓ عؼ١ذ اٌخصؼّٟ ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حٓڄخ٫ْپ ٫ن ٷْْ ٫ن ىٻْن رن ٬ْٓي  - 

 ٷخٽ9 حٿوؼ٬ڄِ
أطْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًنلن أٍر٬ٌڅ ًأٍر٬ڄخثش نٔؤٿو حٿ٬٤خځ ٳٸخٽ حٿنزِ -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿ٬ڄَ ٷڂ ٳؤ٤٫يڂ ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ٫نيُ اٙ ڃخ ّٸ٨ْنِ ًحٿٜزْش 
ٷخٽ ًٻْ٪ ًحٿٸ٦ْ ٳِ ٻٚځ حٿ٬َد أٍر٬ش أٗيَ ٷخٽ ٷڂ ٳؤ٤٫يڂ ٷخٽ ٫ڄَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل 

ٷخٽ ٳٸخځ ٫ڄَ ًٷڄنخ ڃ٬و ٳ٬ٜي رنخ اٿَ ٯَٳش ٿو ٳؤهَؽ حٿڄٴظخف ڃن كـِطو ٓڄ٬خ ٣ًخ٫ش 
ٳٴظق حٿزخد ٷخٽ ىٻْن ٳبًح ٳِ حٿَٰٳش ڃن حٿظڄَ ٗزْو رخٿٴْٜپ حٿَحرٞ ٷخٽ ٗؤنټڂ ٷخٽ ٳؤهٌ 

 ٻپ ٍؿپ ڃنخ كخؿظو ڃخ ٗخء ٷخٽ ػڂ حٿظٴض ًانِ ٿڄن آهَىڂ ًٻؤنخ ٿڂ نَُأ ڃنو طڄَس.
ػنخ ٬ّڀَ رن ٫زْي كيػنخ حٓڄخ٫ْپ ٫ن ٷْْ ٫ن ىٻْن رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 

 ٬ْٓي حٿڄِنِ ٷخٽ9
أطْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍر٬ْن ٍحٻزخ ًأٍر٬ڄخثش نٔؤٿو حٿ٬٤خځ ٳٸخٽ ٿ٬ڄَ -

اًىذ ٳؤ٤٫يڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ رٸِ اٙ آٛ٪ ڃن طڄَ ڃخ أٍٍ أڅ ّٸ٨ْنِ ٷخٽ اًىذ 
ؽ ٫ڄَ حٿڄٴظخف ڃن كـِطو ٳٴظق حٿزخد ٳبًح ٗزو ٳؤ٤٫يڂ ٷخٽ ٓڄ٬خ ٣ًخ٫ش ٷخٽ ٳؤهَ

حٿٴْٜپ حٿَحرٞ ڃن طڄَ ٳٸخٽ ٿظؤهًٌح ٳؤهٌ ٻپ ٍؿپ ڃنخ ڃخ أكذ ػڂ حٿظٴض ًٻنض ڃن 
 آهَ حٿٸٌځ ًٻؤنخ ٿڂ نَُأ طڄَس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حٓڄخ٫ْپ ٫ن ٷْْ ٫ن ىٻْن رن ٬ْٓي  - 
 حٿوؼ٬ڄِ ٷخٽ9

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًنلن أٍر٬ٌڅ ًأٍر٬ڄخثش ٳٌٻَ حٿليّغ. أطْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ حٓڄخ٫ْپ ٫ن ٷْْ ٫ن ىٻْن رن  - 
 ٬ْٓي ٷخٽ9

 أطْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ حٿليّغ.-
ڄخ٫ْپ ٫ن ٷْْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڀَ ًڃلڄي حرنخ ٫زْي ٷخٽ كيػنخ حٓ - 

 ٫ن ىٻْن رن ٬ْٓي حٿڄِنِ ٷخٽ9 أطْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ حٿليّغ.
 عشالح تٓ ِاٌه تٓ ظؼؾُ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڀَ أهزَنخ ڃلڄي ٬ّنِ حرن حٓلٶ ٫ن حٿِىَُ ٫ن  - 
 َٓحٷش رن ؿ٬٘ڂ ٷخٽ٫9زي حٿَكڄن رن ڃخٿٺ رن ؿ٬٘ڂ ٫ن أرْو ٫ن ٫ڄو 

ٓؤٿض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿ٠خٿش ڃن حٗرپ طَٰ٘ كْخِٟ ىپ ٿِ ڃن أؿَ -
 أٓٸْيخ ٷخٽ ن٬ڂ ڃن ٻپ ًحص ٻزي كَحء أؿَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ڃَْٔس ٫ن  - 
 ٣خًّ ٫ن َٓحٷش رن ڃخٿٺ رن ؿ٬٘ڂ ٷخٽ9

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ه٤ْزخ ٳِ حٿٌحىُ ٳٸخٽ أٙ اڅ حٿ٬ڄَس ىهڀض ٳِ ٷخٽ ٷخځ ٌٍٓٽ -
 حٿلؾ اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃټِ رن ارَحىْڂ كيػنخ ىحًى ٬ّنِ حرن ِّّي ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 
 ٫زي حٿڄڀٺ حٿٍِحى ّٸٌٽ9

٬ض ٌٍٓٽ ٓڄ٬ض حٿنِحٽ رن ِّّي رن ٓزَس ٛخكذ ٫ڀِ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض َٓحٷش ّٸٌٽ ٓڄ-
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9 ىهڀض حٿ٬ڄَس ٳِ حٿلؾ اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش ٷخٽ ًٷَڅ ٌٍٓٽ 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كـش حٿٌىح٩.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ أنزؤنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن حٿِىَُ ٫ن  - 

 ن ڃخٿٺ رن ؿ٬٘ڂ ٷخٽ٫9زي حٿَكڄن رن ڃخٿٺ رن ؿ٬٘ڂ ٫ن أرْو ٫ن ٫ڄو َٓحٷش ر
ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿ٠خٿش ڃن حٗرپ طَٰ٘ كْخِٟ ٷي ٿ٤يخ؟؟ -

 ڃن حٗرپ ىپ ٿِ ڃن أؿَ ٳِ ٗؤڅ ڃخ أٓٸْيخ ٷخٽ ن٬ڂ ٳِ ٻپ ًحص ٻزي كَحء أؿَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ِّّي حٿڄٸَُ كيػنخ ڃٌَٓ رن ٫ڀِ ٷخٽ  - 

 ٸٌٽ9ٓڄ٬ض أرِ ّ
 رڀٰنِ ٫ن َٓحٷش رن ڃخٿٺ رن ؿ٬٘ڂ حٿڄيٿـِ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿو9-

ّخ َٓحٷش أٙ أهزَٹ رؤىپ حٿـنش ًأىپ حٿنخٍ ٷخٽ رڀَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ9 أڃخ أىپ حٿنخٍ ٳټپ 
 ؿ٨٬َُ ؿٌح٥ ڃٔظټزَ ًأڃخ أىپ حٿـنش حٿ٬٠ٴخء حٿڄٰڀٌرٌڅ.

٫زي حهلل رن ِّّي كيػنخ ڃٌَٓ رن ٫ڀِ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 
ّٸٌٽ رڀٰنِ ٫ن َٓحٷش رن ڃخٿٺ ّٸٌٽ انو كيع أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ 

 ٿو9
ّخ َٓحٷش أٙ أىٿٺ ٫ڀَ أ٨٫ڂ حٿٜيٷش أً ڃن أ٨٫ڂ حٿٜيٷش ٷخٽ رڀَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ -

 ارنظٺ ڃَىًىس اٿْٺ ٿْْ ٿيخ ٻخٓذ ٯَْٹ.
ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن ٛخٿق ًكيع حرن ٗيخد أڅ كيػنخ ٫ز - 

٫زي حٿَكڄن رن ڃخٿٺ أهزَه أڅ أرخه أهزَه أڅ َٓحٷش رن ؿ٬٘ڂ ىهپ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل 
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ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ًؿ٬و حٿٌُ طٌٳِ ٳْو ٷخٽ ٳ٤ٴٸض أٓؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
َه ٷخٽ ًٻخڅ ڃڄخ ٓؤٿظو ٫نو أڅ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ ًٓڀڂ كظَ ڃخ أًٻَ ڃخ أٓؤٿو ٫نو ٳٸخٽ حًٻ

حهلل حٿ٠خٿش طَٰ٘ كْخِٟ ًٷي ڃٖطيخ ڃخء ٗرڀِ ٳيپ ٿِ ڃن أؿَ أڅ أٓٸْيخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ 
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ن٬ڂ ٳِ ٓٸِ ٻپ ٻزي كَحء أؿَ هلل ٫ِ ًؿپ.

رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس  - 
حٿِرَْ ٫ن َٓحٷش رن ڃخٿٺ أنو ؿخء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ًؿ٬و ٳٸخٽ أٍأّض 

 حٿ٠خٿش طَى ٫ڀَ كٌٝ ارڀِ ىپ ٿِ أؿَ أڅ أٓٸْيخ ٳٸخٽ ن٬ڂ ٳِ حٿټزي حٿلَحء أؿَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ڃَْٔس  - 

 ڃخٿٺ رن ؿ٬٘ڂ أنو ٷخٽ9  ٫ن ٣خًّ ٫ن َٓحٷش رن
ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍأّض ٫ڄَطنخ ىٌه أٿ٬خڃنخ ىٌح أځ ٿٖري ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 رپ ٿٖري.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 

أنو ٓؤٽ حٿنزِ ليّغ حٿ٣خًٓخ ّليع ٫ن َٓحٷش رن ؿ٬٘ڂ حٿټنخنِ ًٿڂ ّٔڄ٬و ڃنو ٻٌح ٳِ 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٫ڄَطنخ ىٌه ٿ٬خڃنخ ىٌح أً ٿٖري ٷخٽ ٿٖري.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ حٿِىَُ  - 
ًأهزَنِ ٫زي حٿَكڄن رن ڃخٿٺ حٿڄيٿـِ ًىٌ حرن أهِ َٓحٷش رن ڃخٿٺ رن ؿ٬٘ڂ أڅ أرخه 

أنو ٓڄ٪ َٓحٷش ّٸٌٽ ؿخءنخ ٍٓپ ٻٴخٍ ٷَّٖ ّـ٬ڀٌڅ ٳِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل  أهزَه
٫ڀْو ًٓڀڂ ًٳِ أرِ رټَ ٍِٟ حهلل ٫نو ىّش ٻپ ًحكي ڃنيڄخ ٿڄن ٷظڀيڄخ أً أَٓىڄخ ٳزْنڄخ 
أنخ ؿخٿْ ٳْ ڃـڀْ ڃن ڃـخٿْ ٷٌڃِ رنِ ڃيٿؾ أٷزپ ٍؿپ ڃنيڂ كظَ ٷخځ ٫ڀْنخ ٳٸخٽ ّخ 

خكپ انِ أٍحىخ ڃلڄي ًأٛلخرو ٷخٽ َٓحٷش ٳ٬َٳض أنيڂ َٓحٷش انِ ٍأّض آنٴخ أٌٓىس رخٿٔ
ىڂ ٳٸڀض انيڂ ٿٌْٔح ريڂ ًٿټن ٍأّض ٳٚنخ ًٳٚنخ حن٤ڀٶ آنٴخ ٷخٽ ػڂ ٿزؼض ٳِ حٿڄـڀْ 
ٓخ٫ش كظَ ٷڄض ٳيهڀض رْظِ ٳؤڃَص ؿخٍّظِ أڅ طوَؽ ٿِ ٳَِٓ ًىِ ڃن ًٍحء أٻڄش 

ٍٝ ٳظلزٔيخ ٫ڀِ ًأهٌص ٍڃلِ ٳوَؿض رو ڃن ٧يَ حٿزْض ٳو٤٤ض رَڃلِ حٕ
ًهٴ٠ض ٫خٿْش حٿَڃق كظَ أطْض ٳَِٓ ٳَٻزظيخ ٳَٳ٬ظيخ طٸَد رِ كظَ ٍأّض أٌٓىطيڄخ 
ٳڀڄخ ىنٌص ڃنيڂ كْغ ّٔڄ٬يڂ حٿٌٜص ٫ؼَص رِ ٳَِٓ ٳوٍَص ٫نيخ ٳٸڄض ٳؤىٌّض 
رْيُ اٿَ ٻنخنظِ ٳخٓظوَؿض ڃنيخ حُٕٙځ ٳخٓظٸٔڄض ريخ أَٟىڂ أځ ٙ ٳوَؽ حٿٌُ أٻَه 

ُٙځ ٳَٳ٬ظيخ طٸَد رِ كظَ اًح ىنٌص ڃنيڂ أڅ ٙ أَٟىڂ ٳَٻزض ٳَِٓ ٫ًْٜض حٕ
٫ؼَص رِ ٳَِٓ ٳوٍَص ٫نيخ ٳٸڄض ٳيٌّض رْيُ اٿَ ٻنخنظِ ٳؤهَؿض حُٕٙځ 
ٳخٓظٸٔڄض ريخ ٳوَؽ حٿٌُ أٻَه أڅ ٙ أَٟىڂ ٳ٬ْٜض حُٕٙځ ًٍٻزض ٳَِٓ ٳَٳ٬ظيخ 
طٸَد رِ كظَ اًح ٓڄ٬ض ٷَحءس حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٙ ّڀظٴض ًأرٌ رټَ 

حهلل ٫نو ّټؼَ حٗٿظٴخص ٓخهض ّيح ٳَِٓ ٳِ حٍٕٝ كظَ رڀٰض حٿَٻزظْن ٳوٍَص ٍِٟ 
٫نيخ ٳِؿَطيخ ٳني٠ض ٳڀڂ طټي طوَؽ ّيّيخ ٳڀڄخ حٓظٌص ٷخثڄش اً ٙ أػَ ريخ ٫ؼخڅ ٓخ٣٪ 
ٳِ حٿٔڄخء ڃؼپ حٿيهخڅ ٷخٽ ڃ٬ڄَ ٷڀض ٕرِ ٫ڄًَ رن حٿ٬ٚء ڃخ حٿ٬ؼخڅ ٳٔټض ٓخ٫ش ػڂ 

ٿِىَُ ٳِ كيّؼو ٳخٓظٸٔڄض رخُٕٙځ ٳوَؽ حٿٌُ أٻَه ٷخٽ ىٌ حٿيهخڅ ڃن ٯَْ نخٍ ٷخٽ ح
أڅ ٙ أَٟىڂ ٳنخىّظيڄخ رخٕڃخڅ ٳٌٷٴٌح ٳَٻزض ٳَِٓ كظَ اًح ؿجظيڂ ٳٌٷ٪ ٳِ نٴِٔ كْن 
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ٿٸْض ڃخ ٿٸْض ڃن حٿلزْ ٫نيڂ أنو ٨ْٓيَ أڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض ٿو 
ًڃخ َّّي حٿنخّ ريڂ ٫ًَٟض اڅ ٷٌڃٺ ٷي ؿ٬ڀٌح ٳْٺ حٿيّش ًأهزَطيڂ ڃن أهزخٍ ٓٴَىڂ 

٫ڀْيڂ حٿِحى ًحٿڄظخ٩ ٳڀڂ َُّإًنِ ْٗجخ ًٿڂ ّٔؤٿٌنِ اٙ أڅ أهٲ ٫نخ ٳٔؤٿظو أڅ ّټظذ ٿِ 
 ٻظخد ڃٌحى٫ش آڃن رو ٳؤڃَ ٫خڃَ رن ٳيَْس ٳټظذ ٿِ ٳِ ٍٷ٬ش ڃن أىّڂ ػڂ ڃ٠َ.

 اتٓ ِغؼذج صاؼة اٌع١ٛػ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
خ ڃلڄي رن رټَ ٫ًزي حٿَُحٵ ٷخٙ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 

أهزَنِ ٫ؼڄخڅ رن أرِ ٓڀْڄخڅ ٫ن حرن ڃ٬ٔيس ٛخكذ حٿـْٖ ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

انِ ٷي رينض ٳڄن ٳخطو ٍٻ٫ٌِ أىٍٻو ٳِ ر٢ء ٷْخڃِ ًٷخٽ ٫زي حٿَُحٵ ٳِ ر٤ِء -
 ٷْخڃِ.
 اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ. أتٟ ػثذ اهلل سظً ِٓ أصؽاب إٌثٟ صٍٝؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش كيػنخ حٿـََُّ  - 
٫ن أرِ ن٠َس أڅ ٍؿٚ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸخٽ ٿو أرٌ ٫زي حهلل ىهپ 

٫ڀْو  ٫ڀْو أٛلخرو ٬ٌّىًنو ًىٌ ّزټِ ٳٸخٿٌح ٿو ڃخ ّزټْٺ أٿڂ ّٸپ ٿٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل
ًٓڀڂ هٌ ڃن ٗخٍرٺ ػڂ أٷَه كظَ طڀٸخنِ ٷخٽ رڀَ ًٿټنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷزٞ رْڄْنو ٷز٠ش ًأهٍَ رخٿْي حٕهٍَ ًٷخٽ ىٌه ٿيٌه 

 ًىٌه ٿيٌه ًٙ أرخٿِ ٳٚ أىٍُ ٳِ أُ حٿٸز٠ظْن أنخ.
ى رن ٓڀڄش ٷخٽ أهزَنخ ٬ْٓي حٿـََُّ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخ - 

٫ن أرِ ن٠َس ٷخٽ ڃَٝ ٍؿپ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫خّو ًٓڀڂ ٳيهپ ٫ڀْو 
أٛلخرو ٬ٌّىًنو ٳٸْپ ٿو ڃخ ّزټْٺ ّخ أرخ ٫زي حهلل أٿڂ ّٸپ ٿٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هٌ ڃن ٗخٍرٺ ػڂ أٷَه كظَ طڀٸخنِ ٷخٽ رڀَ ًٿټنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ
ًٓڀڂ ّٸٌٽ9 اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷزٞ ٷز٠ش رْڄْنو ًٷخٽ ىٌه ٿيٌه ًٙ أرخٿِ ًٷزٞ ٷز٠ش 

 أهٍَ رْيه حٕهٍَ ؿپ ٫ًٚ ٳٸخٽ9 ىٌه ٿيٌه ًٙ أرخٿِ ٳٚ أىٍُ ٳِ أُ حٿٸز٠ظْن أنخ.              
ػىشِح تٓ خاٌذ اٌّخضِٟٚ ػٓ أت١ٗ أٚ ػٓ ػّٗ ػٓ ظذٖ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ؼذ٠س 
 ػُٕٙ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى ٬ّنِ رن ٓڀڄش ٫ن ٫ټَڃش رن  - 
هخٿي ٫ن أرْو أً ٫ن ٫ڄو ٫ن ؿيه أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳِ ٯًِس 

اًح ٻخڅ حٿ٤خ٫ٌڅ رؤٍٝ ًأنظڂ ريخ ٳٚ طوَؿٌح ٫نيخ ًاًح ٻخڅ رؤٍٝ ًٿٔظڂ ريخ -طزٌٹ9  
 ٳٚ طٸَرٌىخ.

 تٓ ػاِش سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ست١ؼح ؼذ٠س 
كيػنِ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن آلٶ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿڄزخٍٹ ٫ن  - 

ّلَْ رن كٔخڅ ڃن أىپ رْض حٿڄٸيّ ًٻخڅ ْٗوخ ٻزَْح كٔن حٿٴيڂ ٫ن ٍر٬ْش رن ٫خڃَ 
 ٷخٽ9

 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9
 أٿ٨ٌح رْخًح حٿـٚٽ ًحٗٻَحځ.-
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 ػثذ اهلل تٓ ظاتش سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ىخٗڂ ٬ّنِ حرن حٿزَّي كيػنخ ٫زي  - 

حهلل رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن حرن ؿخرَ ٷخٽ حنظيْض اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷي 
َِ ٳٸڀض حٿٔٚځ ٫ڀْٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل  حىَحٵ حٿڄخء ٳٸڀض حٿٔٚځ ٫ڀْٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳڀڂ َّى ٫ڀ

َِ ٳخن٤ڀٶ ٌٍٓٽ حهلل ّڄِ٘ ًأنخ  َِ ٳٸڀض حٿٔٚځ ٫ڀْٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳڀڂ َّى ٫ڀ ٳڀڂ َّى ٫ڀ
َِ ٌٍٓٽ حهلل  هڀٴو كظَ ىهپ ٫ڀَ ٍكڀو ًىهڀض أنخ حٿڄٔـي ٳـڀٔض ٻجْزخ كِّنخ ٳوَؽ ٫ڀ

٫ڀْٺ حٿٔٚځ ًٍكڄش حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي ط٤يَ ٳٸخٽ ٫ڀْٺ حٿٔٚځ ًٍكڄش حهلل ً
٫ًڀْٺ حٿٔٚځ ًٍكڄش حهلل ػڂ ٷخٽ9 أٙ أهزَٹ ّخ ٫زي حهلل رن ؿخرَ روَْ ٌٍٓس ٳِ حٿٸَآڅ 

 ٷڀض رڀَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ اٷَأ حٿلڄي هلل ٍد حٿ٬خٿڄْن كظَ طوظڄيخ.
 ِاٌه تٓ ست١ؼح ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 

رن حٿن٬ڄخڅ كيػنِ أًّ رن ٫زْي حهلل أرٌ ڃٸخطپ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ  - 
حٿٔڀٌٿِ ٷخٽ كيػنِ رَّي رن أرِ ڃَّڂ ٫ن أرْو ڃخٿٺ رن ٍر٬ْش أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّٸٌٽ9
حٿڀيڂ حٯٴَ ٿڀڄلڀٸْن حٿڀيڂ حٯٴَ ٿڀڄلڀٸْن ٷخٽ ّٸٌٽ ٍؿپ ڃن حٿٸٌځ ًحٿڄٸَّٜن ٳٸخٽ -

ِ حٿؼخٿؼش أً ٳِ حٿَحر٬ش ًحٿڄٸَّٜن ػڂ ٷخٽ ًأنخ ٌّڃجٌ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ
 ڃلڀٌٵ حٿَأّ ٳڄخ َّٔنِ رلڀٶ ٍأِٓ كڄَ حٿن٬ڂ أً ه٤َح ٨٫ْڄخ.

 ٚ٘ة تٓ خٕثؼ اٌؽائٟ ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ىحًى حٿ٫ِخٳَُ ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن حرن هنزٖ  - 

 ٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9حٿ٤خثِ ٷخٽ ٷخ
 ٫ڄَس ٳِ ٍڃ٠خڅ ط٬يٽ كـش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ىحًى حًٕىُ ٫ن ٫خڃَ حًٕىُ  - 

 ٫ن ىَځ رن هنزٖ ٷخٽ9
ٻنض ؿخٿٔخ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀِ ًٓڀڂ ٳؤطظو اڃَأس ٳٸخٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳِ أُ -

 ٫ظڄَُ ٳِ ٍڃ٠خڅ ٳبڅ ٫ڄَس ٳِ ٍڃ٠خڅ ط٬يٽ كـش.حٿ٘يٌٍ أ٫ظڄَ ٳٸخٽ ا
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ًّلَْ رن ڃ٬ْن ٷخٙ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ًٷخٽ ڃَس  - 

ًٻْ٪ ًٷخٽ ٓٴْخڅ ٫ن رْخڅ ًؿخرَ ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ًىذ رن هنْٖ حٿ٤خثِ ٷخٽ ٷخٽ 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڄَس ٳِ ٍڃ٠خڅ ط٬يٽ كـش.

 ػائز سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ. ل١ظ تٓؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ حٓڄخ٫ْپ ٬ّنِ حرن أرِ هخٿي ٫ن  - 

ٷْْ رن ٫خثٌ ٷخٽ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ حٿنخّ ٫ڀَ نخٷش ًكزِ٘ 
 ڃڄٔٺ رو٤خڃيخ.

ػنخ أرٌ آڄخ٫ْپ حٿڄئىد كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن ٌّنْ رن ٻٴخّش كي - 
٫ن آڄخ٫ْپ رن أرِ هخٿي ٫ن ٷْْ رن ٫خثٌ ٷخٽ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ّو٤ذ ٫ڀَ نخٷش كڄَحء ٫ًزي كزِ٘ ڃڄٔٺ رو٤خڃيخ.
 أ٠ّٓ تٓ خش٠ُ ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 
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ٴْخڅ رن ُّخى ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃًَحڅ رن ڃ٬خًّش حٿٴِحٍُ أنزؤنخ ٓ - 
 ٳخطٺ رن ٳ٠خٿش ٫ن أّڄن رن هَّڂ ٷخٽ ٷخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ه٤ْزخ ٳٸخٽ9

ّخ أّيخ حٿنخّ ٫يٿض ٗيخىس حٿًٍِ اَٗحٻخ رخهلل ػٚػخ ػڂ ٷَأ ًحؿظنزٌح حٿَؿْ ڃن حًٕػخڅ -
 ًحؿظنزٌح ٷٌٽ حٿًٍِ.

 خ١صّح تٓ ػثذ اٌشؼّٓ ػٓ أت١ٗ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػّٕٙا.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٌّنْ رن أرِ آلٶ ٫ن هْؼڄش رن ٫زي  - 

حٿَكڄن ٫ن أرْو ٷخٽ ٻخڅ آڂ أرِ ٳِ حٿـخىڀْش ٫ِِّح ٳٔڄخه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ ٫زي حٿَكڄن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ أرِ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن هْؼڄش رن ٫زي  - 
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9حٿَكڄن 

 اڅ ڃن هَْ أٓڄخثټڂ ٫زي حهلل ٫ًزي حٿَكڄن ًحٿلَع.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃلڄي كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن هْؼڄش  - 

رن ٫زي حٿَكڄن رن ٓزَس أڅ أرخه ٫زي حٿَكڄن ًىذ ڃ٪ ؿيه اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ آڂ ارنٺ ٷخٽ ٫ِِّ ٳٸخٽ حٿنزِ ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿو 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طٔڄو ٫ِِّح ًٿټن ٓڄو ٫زي حٿَكڄن ػڂ ٷخٽ اڅ هَْ حٕٓڄخء ٫زي 
 حهلل ٫ًزي حٿَكڄن ًحٿلَع.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ كيػنخ ُّخى أً ٫زخى ٫ن حٿلـخؽ ٫ن  - 
٬ْي ٫ن ٓزَس رن أرِ ٓزَس ٫ن أرْو أنو أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃخ ٫ڄَْ رن ٓ

 ًٿيٹ ٷخٽ ٳٚڅ ًٳٚڅ ٫ًزي حٿ٬ٍِ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9
ىٌ ٫زي حٿَكڄن اڅ أكٶ أٓڄخثټڂ أً ڃن هَْ أٓڄخثټڂ اڅ ٓڄْظڂ ٫زي حهلل ٫ًزي حٿَكڄن -

 ًحٿلَع.
خ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ٌّنْ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن هْؼڄش ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 

ًٿي ؿيُ ٯٚڃخ ٳٔڄخه ٫ِِّح ٳؤطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ًٿي ٿِ ٯٚځ ٷخٽ ٳڄخ 
 أٓڄْظو ٷخٽ ٷڀض ٫ِِّح ٷخٽ ٙ رپ ىٌ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ أرِ ٳيٌ.

 ؼٕظٍح اٌىاذة األع١ذٞ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٬ْٓي حٿـََُّ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 

٫ؼڄخڅ حٿنييُ ٫ن كن٨ڀش حٿظڄْڄِ حْٕٓيُ حٿټخطذ ٷخٽ ٻنخ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ٳٌٻَنخ حٿـنش ًحٿنخٍ كظَ ٻؤنخ ٍأُ ٫ْن ٳؤطْض أىڀِ ًًٿيُ ٳ٠لټض ًٿ٬زض 

نخٳٸض ٳٸخٽ انخ ٿنٴ٬ڀو ٳؤطْض حٿنزِ ًًٻَص حٿٌُ ٻنخ ٳْو ٳوَؿض ٳڀٸْض أرخ رټَ ٳٸڀض نخٳٸض 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَص ًٿٺ ٿو ٳٸخٽ9

ّخ كن٨ڀش ٿٌ ٻنظڂ طټٌنٌڅ ٻڄخ طټٌنٌڅ ٫نيُ ٿٜخٳلظټڂ حٿڄٚثټش ٫ڀَ ٳَٗټڂ أً ٳِ -
 ٣َٷټڂ أً ٻڀڄش نلٌ ىٌح ىټٌح ٷخٽ ىٌ ٬ّنِ ٓٴْخڅ ّخ كن٨ڀش ٓخ٫ش ًٓخ٫ش.

خ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ حٿِنخى ٫ن حٿڄَٷ٪ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػن - 
 ْٛٴِ ٫ن كن٨ڀش حٿټخطذ ٷخٽ9
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ٯًِنخ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڄٍَنخ ٫ڀَ اڃَأس ڃٸظٌٿش ًٷي حؿظڄ٪ ٫ڀْيخ حٿنخّ -
ٷخٽ ٳؤٳَؿٌح ٿو ٳٸخٽ ڃخ ٻخنض ىٌه طٸخطپ ػڂ ٷخٽ ٿَؿپ حن٤ڀٶ اٿَ هخٿي رن حٿٌٿْي ٳٸپ ٿو أڅ 

 ّؤڃَٹ أڅ ٙ طٸظپ ًٍّش ًٙ ٫ْٔٴخ.ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ حرن أرِ حٿِنخى ٫ن أرْو ٷخٽ  - 

أهزَنِ حٿڄَٷ٪ رن ْٛٴِ رن ٍرخف أهِ كن٨ڀش حٿټخطذ ٷخٽ أهزَنِ ؿيُ أنو هَؽ ڃ٪ 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ حٿليّغ.

كيػنخ ارَحىْڂ رن أرِ حٿ٬زخّ كيػنخ حرن أرِ حٿِنخى ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 
حٿِنخى ٷخٽ أهزَنِ حٿڄَٷ٪ رن ْٛٴِ رن ٍرخف أڅ ؿيه ٍرخف رن ٍر٬ْش أهزَه ٳٌٻَ 

 حٿليّغ.
 ػّشٚ تٓ أ١ِح اٌعّشٞ سظٟ اهلل ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ى٘خځ رن ٫ًَس ٷخٽ كيػنِ  - 
٫ن ٳٚڅ رن ٫ڄًَ رن أڃْش ٫ن أرْو ٷخٽ ٍأّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٻپ حٿِىَُ 

 ٿلڄخ أً ٫َٷخ ٳڀڂ ّڄ٠ڄٞ ًٿڂ ّڄْ ڃخء ٳٜڀَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ ارَحىْڂ رن ٬ٓي كيػنخ حرن ٗيخد ٫ن  - 

ًٓڀڂ ّؤٻپ ڃن  ؿ٬ٴَ رن ٫ڄًَ رن أڃْش حٿ٠ڄَُ ٫ن أرْو أنو ٍأٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو
 ٻظٲ ّلظِ ڃنيخ ػڂ ى٫ِ اٿَ حٿٜٚس ٳٜڀَ ًٿڂ ّظٌٟؤ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن  - 
أرِ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫ڄًَ رن أڃْش حٿ٠ڄَُ ٷخٽ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڄٔق ٫ڀَ حٿوٴْن.
هلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ حًُٕح٫ِ كيػنخ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ كيػنخ ٫زي ح - 

حٿْڄخڃِ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن ؿ٬ٴَ رن ٫ڄًَ رن أڃْش حٿ٠ڄَُ ٫ن أرْو أنو ٍأٍ حٿنزِ 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڄٔق ٫ڀَ حٿوٴْن ًحٿ٬ڄخڃش.

ٷخٽ ٓڄ٬ض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد رن ىڄخځ أهٌ ٫زي حٿَُحٵ  - 
ڃلڄي رن كڄْي حٿڄيّنِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٫ڄًَ رن أڃْش ٫ن أرْو ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9
ڃخ أ٤٫َ حٿَؿپ اڃَأطو ٳيٌ ٛيٷش ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٫زي حٿٌىخد رن ىڄخځ أهٌ ٫زي -

 حٿَُحٵ.
ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ؿ٬ٴَ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُح ٵ كيػنخ ڃ٬ - 

أڃْش حٿ٠ڄَُ ٫ن أرْو أنو ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حكظِ ڃن ٻظٲ ٳؤٻپ ٳؤطخه 
 حٿڄئًڅ ٳؤٿٸَ حٿٔټْن ػڂ ٷخځ اٿَ حٿٜٚس ًٿڂ ّظٌٟؤ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ أرخڅ ٫ن ّلَْ ٬ّنِ حرن أرِ ٻؼَْ ٷخٽ  - 
ٿَكڄن ٫ن ؿ٬ٴَ رن ٫ڄًَ رن أڃْش أڅ أرخه كيػو أنو أرَٜ كيػنِ أرٌ ٓڀڄش رن ٫زي ح

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڄٔق ٫ڀَ حٿوٴْن.
 اٌؽىُ تٓ عف١اْ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 



  

 

 

Page 243 of 608 

 الجزءالرابع المسند لإلمام أحمد بن حنبل

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٓٴْخڅ كيػنِ ڃنٌٍٜ ٫ًزي  - 
ٍ ٫ن ڃـخىي ٫ن حٿلټڂ رن ٓٴْخڅ حٿَكڄن رن ڃييُ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ًُحثيس ٫ن ڃنٌٜ

أً ٓٴْخڅ رن حٿلټڂ ٷخٽ ٫زي حٿَكڄن ٳِ كيّؼو ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٽ 
ًطٌٟؤ ًن٠ق ٳَؿو رخٿڄخء ٷخٽ ّلَْ ٳِ كيّؼو أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٽ 

 ًن٠ق.
أىپ حٿلټڂ رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٌٕٓى رن ٫خڃَ كيػنخ َّٗٺ ٷخٽ ٓؤٿض - 

ٓٴْخڅ ٳٌٻًَح أنو ٿڂ ّيٍٹ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ًًٍحه ٬ٗزش 
ًًىْذ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ڃـخىي ٫ن حٿلټڂ رن ٓٴْخڅ ٫ن أرْو أنو ٍأٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ ٯَْىڄخ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ڃـخىي ٫ن حٿلټڂ رن ٓٴْخڅ ٷخٽ ٍأّض حٿنزِ 

 ڀڂ.ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ
 عًٙ تٓ اٌؽٕظ١ٍح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ أرٌ ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ رن  - 
٬ٓي ٷخٽ كيػنخ ٷْْ رن رَ٘ حٿظٰڀزِ ٷخٽ أهزَنِ أرِ ًٻخڅ ؿڀْٔخ ٕرِ حٿيٍىحء ٷخٽ ٻخڅ 

حرن حٿلن٨ڀْش ًٻخڅ ٍؿٚ ريڃ٘ٶ ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸخٽ ٿو 
ڃظٌكيح ٷڀڄخ ّـخٿْ حٿنخّ انڄخ ىٌ ٳِ ٛٚس ٳبًح ٳَ٭ ٳبنڄخ ّٔزق ًّټزَ كظَ ّؤطِ أىڀو 
ٳڄَ رنخ ٌّڃخ ًنلن ٫ني أرِ حٿيٍىحء ٳٸخٽ ٿو أرٌ حٿيٍىحء ٻڀڄش طنٴ٬نخ ًٙ ط٠َٹ ٷخٽ ر٬غ 

ٿٌُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّٓش ٳٸيڃض ٳـخء ٍؿپ ڃنيڂ ٳـڀْ ٳِ حٿڄـڀْ ح
ٳْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿَؿپ اٿَ ؿنزو ٿٌ ٍأّظنخ كْن حٿظٸْنخ نلن ًحٿ٬يً 
ٳلڄپ ٳٚڅ ٳ٬٤ن ٳٸخٽ هٌىخ ًأنخ حٿٰٚځ حٿٰٴخٍُ ٻْٲ طٍَ ٳِ ٷٌٿو ٷخٽ ڃخ أٍحه اٙ ٷي 
أر٤پ أؿَه ٳٔڄ٪ ًٿٺ آهَ ٳٸخٽ ڃخ أٍٍ رٌٿٺ رؤٓخ ٳظنخ٫ُخ كظَ ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٸخٽ9 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ
ٓزلخڅ حهلل ٙ رؤّ أڅ ّلڄي ًّئؿَ ٷخٽ ٳَأّض أرخ حٿيٍىحء َٓ رٌٿٺ ًؿ٬پ َّٳ٪ ٍأٓو -

اٿْو ًّٸٌٽ أأنض ٓڄ٬ض ًٿٺ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْٸٌٽ ن٬ڂ ٳڄخُحٽ ٬ّْي 
٫ڀْو كظَ أنِ ٕٷٌٽ ٿْزَٻن ٫ڀَ ٍٻزظْو ٷخٽ ػڂ ڃَ رنخ ٌّڃخ آهَ ٳٸخٽ ٿو أرٌ حٿيٍىحء 

ٙ ط٠َٹ ٷخٽ ٷخٽ ٿنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حٿڄنٴٶ ٫ڀَ حٿوْپ ٻڀڄش طنٴ٬نخ ً
ٳِ ٓزْپ حهلل ٻزخ٢ٓ ّيّو رخٿٜيٷش ٙ ّٸز٠يخ ٷخٽ ػڂ ڃَ رنخ ٌّڃخ آهَ ٳٸخٽ أرٌ حٿيٍىحء 
ٻڀڄش طنٴ٬نخ ًٙ ط٠َٹ ٳٸخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ن٬ڂ حٿَؿپ هَّڂ 

ٍه ٳزڀٮ ًٿٺ هَّڄخ ٳـ٬پ ّؤهٌ ٗٴَس ّٸ٤٪ ريخ ٬َٗه حٙٓيُ ٿٌٙ ٣ٌٽ ؿڄظو ًآزخٽ اُح
اٿَ أنٜخٱ أًنْو ًٍٳ٪ اُحٍه اٿَ أنٜخٱ ٓخٷْو ٷخٽ ٳؤهزَنِ أرِ ٷخٽ ىهڀض ر٬ي ًٿٺ 
٫ڀَ ڃ٬خًّش ٳبًح ٫نيه ْٗن ؿڄظو ٳٌٵ أًنْو ًٍىحإه اٿَ ٓخٷْو ٳٔؤٿض ٫نو ٳٸخٿٌح ىٌح 

ٳٸخٽ ٿو أرٌ حٿيٍىحء ٻڀڄش  هَّڂ حٕٓيُ ٷخٽ ػڂ ڃَ رنخ ٌّڃخ آهَ ًنلن ٫ني أرِ حٿيٍىحء
طنٴ٬نخ ًٙ ط٠َٹ ٳٸخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ انټڂ ٷخىڃٌڅ ٫ڀَ 
اهٌحنټڂ ٳؤٛڀلٌح ٍكخٿټڂ ًأٛڀلٌح ٿزخٓټڂ ٳبڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٙ ّلذ حٿٴلٖ ًٙ 

 حٿظٴلٖ.
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حرن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬خًّش ٬ّنِ  - 
ٛخٿق ٫ن ٓڀْڄخڅ أرِ حٿَرْ٪ ٷخٽ أرِ ىٌ ٓڀْڄخڅ رن ٫زي حٿَكڄن حٿٌُ ًٍٍ ٫نو ٬ٗزش 
ًٿْغ رن ٬ٓي ٫ن حٿٸخٓڂ ڃٌٿَ ڃ٬خًّش ٷخٽ ىهڀض ڃٔـي ىڃ٘ٶ ٳَأّض أنخٓخ ڃـظڄ٬ْن 
ًْٗوخ ّليػيڂ ٷڀض ڃن ىٌح ٷخٿٌح ٓيپ رن حٿلن٨ڀش ٳٔڄ٬ظو ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 ٿلڄخ ٳڀْظٌٟؤ.حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن أٻپ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ى٘خځ رن ٬ٓي كيػنِ ٷْْ رن رَ٘ حٿظٰڀزِ  - 

٫ن أرْو ًٻخڅ ؿڀْٔخ ٕرِ حٿيٍىحء ريڃ٘ٶ ٷخٽ ٻخڅ ريڃ٘ٶ ٍؿپ ّٸخٽ ٿو حرن حٿلن٨ڀْش 
ڃظٌكيح ٙ ّټخى ّټڀڂ أكيح انڄخ ىٌ ٳِ ٛٚس ٳبًح ٳَ٭ ّٔزق ًّټزَ ًّيڀپ كظَ َّؿ٪ اٿَ 

و ٷخٽ ٳڄَ ٫ڀْنخ ًحص ٌّځ ًنلن ٫ني أرِ حٿيٍىحء ٳٸخٽ ٿو أرٌ حٿيٍىحء ٻڀڄش ڃنٺ طنٴ٬نخ أىڀ
 ًٙ ط٠َٹ ٷخٽ9

ر٬ؼنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ َّٓش ٳڀڄخ أڅ ٷيڃنخ ؿڀْ ٍؿپ ڃنيڂ ٳِ ڃـڀْ -
ٳْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ ّخ ٳٚڅ ٿٌ ٍأّض ٳٚنخ ٬٣ن ػڂ ٷخٽ هٌىخ ًأنخ 

ٿٰٚځ حٿٰٴخٍُ ٳڄخ طٍَ ٷخٽ ڃخ أٍحه اٙ ٷي كز٢ أؿَه ٷخٽ ٳظټڀڄٌح ٳِ ًٿٺ كظَ ٓڄ٪ ح
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٌٛحطيڂ ٳٸخٽ9 رپ ّلڄي ًّئؿَ ٷخٽ ٳَٔ رٌٿٺ أرٌ 
حٿيٍىحء كظَ ىڂ أڅ ّـؼٌ ٫ڀَ ٍٻزظْو ٳٸخٽ أأنض ٓڄ٬ظو ڃَحٍح ٷخٽ ن٬ڂ ػڂ ڃَ ٫ڀْنخ ٌّڃخ 

ش طنٴ٬نخ ًٙ ط٠َٹ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ آهَ ٳٸخٽ أرٌ حٿيٍىحء ٻڀڄ
ّٸٌٽ ن٬ڂ حٿَؿپ هَّڂ حٕٓيُ ٿٌ ٷٚ ٬َٗه ًٷَٜ اُحٍه ٳزڀٮ ًٿٺ هَّڄخ ٳ٬ـپ ٳؤهٌ 
حٿ٘ٴَس ٳٸَٜ ڃن ؿڄظو ًٍٳ٪ اُحٍه اٿَ أنٜخٱ ٓخٷْو ٷخٽ أرِ ٳيهڀض ٫ڀَ ڃ٬خًّش 

ٜخٱ ٓخٷْو ٷڀض ڃن ىٌح ٳَأّض ٍؿٚ ڃ٬و ٫ڀَ حٿََّٔ ٬َٗه ٳٌٵ أًنْو ڃئطٍِح اٿَ أن
ٷخٿٌح هَّڂ حٕٓيُ ٷخٽ ػڂ ڃَ ٫ڀْنخ ٌّڃخ آهَ ٳٸخٽ أرٌ حٿيٍىحء ٻڀڄش ڃنٺ طنٴ٬نخ ًٙ 
ط٠َٹ ٷخٽ ن٬ڂ ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿنخ انټڂ ٷخىڃٌڅ ٫ڀَ اهٌحنټڂ 

ّلذ ٳؤٛڀلٌح ٍكخٿټڂ ًٿزخٓټڂ كظَ طټٌنٌح ٳِ حٿنخّ ٻؤنټڂ ٗخڃش ٳبڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٙ 
 حٿٴلٖ ًٙ حٿظٴلٖ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫زي حهلل كيػنِ حٿٌٿْي رن ڃٔڀڂ كيػنِ ٫زي  - 
حٿَكڄن رن ِّّي رن ؿخرَ ٷخٽ كيػنِ ٍر٬ْش رن ِّّي كيػنِ أرٌ ٻز٘ش حٿٔڀٌٿِ أنو ٓڄ٪ 
 ٓيپ رن حٿلن٨ڀْش حٕنٜخٍُ ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٫ْْنش ًحٕٷ٩َ

ٓؤٙ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ْٗجخ ٳؤڃَ ڃ٬خًّش أڅ ّټظذ رو ٿيڄخ ٳٴ٬پ ًهظڄيخ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأڃَ ريٳ٬و اٿْيڄخ ٳؤڃخ ٫ْْنش ٳٸخٽ ڃخ ٳْو ٷخٽ ٳْو حٿٌُ 
أڃَص رو ٳٸزڀو ٫ًٸيه ٳِ ٫ڄخڃظو ًٻخڅ أكټڂ حٿَؿڀْن ًأڃخ حٕٷ٩َ ٳٸخٽ أكڄپ ٛلْٴش ٙ 

ٜلْٴش حٿڄظڀڄْ ٳؤهزَ ڃ٬خًّش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٸٌٿيڄخ أىٍُ ڃخ ٳْيخ ٻ
ًهَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كخؿش ٳڄَ رز٬َْ ڃنخم ٫ڀَ رخد حٿڄٔـي ڃن 
أًٽ حٿنيخٍ ػڂ ڃَ رو آهَ حٿنيخٍ ًىٌ ٫ڀَ كخٿو ٳٸخٽ أّن ٛخكذ ىٌح حٿز٬َْ ٳخرظِٰ ٳڀڂ 

ڂ حطٸٌح حهلل ٳِ ىٌه حٿزيخثڂ ػڂ حٍٻزٌىخ ٛلخكخ ٌّؿي ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ
ًحٍٻزٌىخ ٓڄخنخ ٻخٿڄظٔو٢ آنٴخ انو ڃن ٓؤٽ ٫ًنيه ڃخ ّٰنْو ٳبنڄخ ّٔظټؼَ ڃن نخٍ ؿينڂ 

 ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًڃخ ّٰنْو ٷخٽ ڃخ ّٰيّو أً ٬ّْ٘و.
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 تغش تٓ أسؼأج سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
ڃٌَٓ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٿي٬ْش كيػنخ ٫ْخٕ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن  - 

رن ٫زخّ ٫ن ْْٗڂ رن رْظخڅ ٫ن ؿنخىس رن أرِ أڃْش أنو ٷخٽ ٫ڀَ حٿڄنزَ رًَىّ كْن ؿڀي 
 حٿَؿڀْن حٿڀٌّن َٓٷخ ٯنخثڂ حٿنخّ ٳٸخٽ9

انو ٿڂ ّڄن٬نِ ڃن ٷ٬٤يڄخ اٙ أڅ رَٔ رن أ٣ٍؤس ًؿي ٍؿٚ َٓٵ ٳِ حٿًِٰ ّٸخٽ ٿو -
ًٷخٽ نيخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿٸ٤٪ ٳِ ڃٜيٍ ٳـڀيه ًٿڂ ّٸ٤٪ ّيه 

 حٿًِٰ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ظخد رن ُّخى ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ أنزؤنخ ٬ْٓي رن  - 

 ِّّي ٷخٽ كيػنخ ٫ْخٕ رن ٫زخّ ٫ن ْْٗڂ رن رْظخڅ ٫ن ؿنخىس رن أرِ أڃْش ٷخٽ9
وظْش ٳٸخٽ ٿٌٙ أنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٻنض ٫ني رَٔ رن أ٣ٍؤس ٳؤطِ رڄٜيٍ ٷي َٓٵ ر-

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيخنخ ٫ن حٿٸ٤٪ ٳِ حٿًِٰ ٿٸ٬٤ظٺ ٳـڀي ػڂ هڀِ ٓزْڀو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْؼڂ رن هخٍؿش كيػنخ ڃلڄي رن أٌّد رن ڃَْٔس رن  - 

 كخرْ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرِ ّليع ٫ن رَٔ رن أ٣ٍؤس حٿٸَِٗ ّٸٌٽ9
هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّي٫ٌ حٿڀيڂ أكٔن ٫خٷزظنخ ٳِ حٕڃٌٍ ٻڀيخ ٓڄ٬ض ٌٍٓ٘ٽ حهلل ٛڀَ ح-

 ًأؿَنخ ڃن هُِ حٿينْخ ٫ًٌحد حٓهَس ٷخٽ ٫زي حهلل ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ىْؼڂ.
 إٌٛاط تٓ عّؼاْ اٌىالتٟ األٔصاسٞ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

ٷخٽ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٌٿْي رن ڃٔڀڂ أرٌ حٿ٬زخّ حٿيڃ٘ٸِ رڄټش اڃٚء - 
كيػنِ ٫زي حٿَكڄن رن ِّّي رن ؿخرَ ٷخٽ كيػنِ ّلَْ رن ؿخرَ حٿ٤خثِ ٷخِٟ كڄٚ 
ٷخٽ كيػنِ ٫زي حٿَكڄن رن ؿزَْ رن نٴَْ حٿل٠َڃِ ٫ن أرْو أنو ٓڄ٪ حٿنٌحّ رن ٓڄ٬خڅ 
حٿټٚرِ ٷخٽ ًٻَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿيؿخٽ ًحص ٯيحس ٳوٴٞ ٳْو ًٍٳ٪ كظَ 

ڄخ ٍكنخ اٿْو ٫َٱ ًٿٺ ٳِ ًؿٌىنخ ٳٔؤٿنخه ٳٸڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٧ننخه ٳِ ٣خثٴش حٿنوپ ٳڀ
 ًٻَص حٿيؿخٽ حٿٰيحس ٳوٴ٠ض ٳْو ًٍٳ٬ض كظَ ٧ننخه ٳِ ٣خثٴش حٿنوپ ٷخٽ9

ٯَْ حٿيؿخٽ أهٌٱ ڃنِ ٫ڀْټڂ ٳبڅ ّوَؽ ًأنخ ٳْټڂ ٳؤنخ كـْـو ىًنټڂ ًاڅ ّوَؽ ًٿٔض -
٬ي ٷ٢٤ ٫ْنو ٣خٳْش ًانو ٳْټڂ ٳخڃَإ كـْؾ نٴٔو ًحهلل هڀْٴظِ ٫ڀَ ٻپ ڃٔڀڂ  انو ٗخد ؿ

ّوَؽ هڀش رْن حٿ٘خځ ًحٿ٬َحٵ ٳ٬خع ّڄْنخ ًٗڄخٙ ّخ ٫زخى حهلل حػزظٌح ٷڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ 
ٿزؼو ٳِ حٍٕٝ ٷخٽ أٍر٬ْن ٌّڃخ ٌّځ ٻٔنش ًٌّځ ٻ٘يَ ًٌّځ ٻـڄ٬ش ًٓخثَ أّخڃو 

ش ٷخٽ ٙ ٻؤّخڃټڂ ٷڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٌٿٺ حٿٌْځ حٿٌُ ىٌ ٻٔنش أّټٴْنخ ٳْو ٛٚس ٌّځ ًٿْڀ
أٷيًٍح ٿو ٷيٍه ٷڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳڄخ آَح٫و ٳِ حٍٕٝ ٷخٽ ٻخٿْٰغ حٓظيرَطو حٿَّق ٷخٽ 
ٳْڄَ رخٿلِ ٳْي٫ٌىڂ ٳْٔظـْزٌڅ ٿو ٳْؤڃَ حٿٔڄخء ٳظڄ٤َ ًحٍٕٝ ٳظنزض ًطًَف ٫ڀْيڂ 
ٓخٍكظيڂ ًىِ أ٣ٌٽ ڃخ ٻخنض ًٍٍ ًأڃيه هٌحَٛ ًأٓزٰو ٫ًَٟخ ًّڄَ رخٿلِ 

و ٳظظز٬و أڃٌحٿيڂ ٳْٜزلٌڅ ڃڄلڀْن ٿْْ ٿيڂ ڃن أڃٌحٿيڂ ِٗء ٳْي٫ٌىڂ ٳَْىًح ٫ڀْو ٷٌٿ
ًّڄَ رخٿوَرش ٳْٸٌٽ ٿيخ أهَؿِ ٻنٌُٹ ٳظظز٬و ٻنٌُىخ ٻ٬ْخْٓذ حٿنلپ ٷخٽ ًّؤڃَ رَؿپ 
ٳْٸظپ ٳ٠َْرو رخٿْٔٲ ٳْٸ٬٤و ؿِٿظْن ٍڃْش حٿَٰٝ ػڂ ّي٫ٌه ٳْٸزپ اٿْو ّظيڀپ ًؿيو ٷخٽ 

رن ڃَّڂ ٳْنِٽ ٫ني حٿڄنخٍس حٿز٠ْخء ٳزْنخ ىٌ ٫ڀَ ًٿٺ اً ر٬غ حهلل ٫ِ ًؿپ حٿڄْٔق 
َٗٷِ ىڃ٘ٶ رْن ڃيًَىطْن ًح٬ٟخ ّيه ٫ڀَ أؿنلش ڃڀټْن ٳْظز٬و ٳْيٍٻو ٳْٸظڀو ٫ني رخد 
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ٿّي حٿَ٘ٷِ ٷخٽ ٳزْنڄخ ىڂ ٻٌٿٺ اً أًكَ حهلل ٫ِ ًؿپ اٿَ ٫َْٔ رن ڃَّڂ ٫ڀْو حٿٔٚځ 
ٌُّ ٫زخىُ اٿَ حٿ ٤ٌٍ ٳْز٬غ حهلل أنِ ٷي أهَؿض ٫زخىح ڃن ٫زخىُ ٙ ّيحڅ ٿٺ رٸظخٿيڂ ٳل

٫ِ ًؿپ ّؤؿٌؽ ًڃؤؿٌؽ ًىڂ ٻڄخ ٷخٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃن ٻپ كيد ّنٔڀٌڅ ٳَْٯذ 
٫َْٔ ًأٛلخرو اٿَ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳَْٓپ ٫ڀْيڂ نٰٴخ ٳِ ٍٷخريڂ ٳْٜزلٌڅ ٳََٓ ٻڄٌص 
نٴْ ًحكيس ٳْيز٢ ٫َْٔ ًأٛلخرو ٳٚ ّـيًڅ ٳِ حٍٕٝ رْظخ اٙ ٷي ڃٖه ُىڄيڂ ًنظنيڂ 

حهلل ٫ِ ًؿپ ٳَْٓپ ٫ڀْيڂ ٣َْح ٻؤ٫نخٵ حٿزوض ٳظلڄڀيڂ  ٳَْٯذ ٫َْٔ ًأٛلخرو اٿَ
ٳظ٤َكيڂ كْغ ٗخء حهلل ٫ِ ًؿپ ٷخٽ حرن ؿخرَ ٳليػنِ ٤٫خء رن ِّّي حٿٔټٔټِ ٫ن 
ٻ٬ذ أً ٯَْه ٷخٽ ٳظ٤َكيڂ رخٿڄيزپ ٷخٽ حرن ؿخرَ ٳٸڀض ّخ أرخ ِّّي ًأّن حٿڄيزپ ٷخٽ 

َ ًٙ ڃيٍ أٍر٬ْن ٌّڃخ ڃ٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ٷخٽ ًَّٓپ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃ٤َح ٙ ّټن ڃنو رْض ًر
ٳْٰٔپ حٍٕٝ كظَ ّظَٻيخ ٻخٿِٿٴش ًّٸخٽ ٿٍٖٝ أنزظِ ػڄَطٺ ًٍىُ رَٻظٺ ٷخٽ 
ٳٌْڃجٌ ّؤٻپ حٿنٴَ ڃن حٿَڃخنش ًْٓظ٨ڀٌڅ رٸلٴيخ ًّزخٍٹ ٳِ حٿَكپ كظَ أڅ حٿڀٸلش ڃن 
حٗرپ ٿظټٴِ حٿٴجخځ ڃن حٿنخّ ًحٿڀٸلش ڃن حٿزٸَ طټٴِ حٿٴوٌ ًحٿ٘خس ڃن حٿٰنڂ طټٴِ أىپ 

ٷخٽ ٳزْنڄخ ىڂ ٫ڀَ ًٿٺ اً ر٬غ حهلل ٫ِ ًؿپ ٍّلخ ٣ْزش طلض آرخ٣يڂ ٳظٸزٞ ًٍف  حٿزْض
ٻپ ڃٔڀڂ أً ٷخٽ ٻپ ڃئڃن ًّزٸَ َٗحٍ حٿنخّ ّظيخٍؿٌڅ طيخٍؽ حٿلڄَْ ٫ًڀْيڂ أً ٷخٽ 

 ٫ًڀْو طٸٌځ حٿٔخ٫ش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٌٿْي رن ڃٔڀڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٬ّنِ حرن ؿخرَ ّٸٌٽ كيػنِ  - 

ن ٫زي حهلل حٿل٠َڃِ أنو ٓڄ٪ أرخ اىٍّْ حٿوٌٙنِ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض حٿنٌحّ رن ٓڄ٬خڅ رَٔ ر
 حٿټٚرِ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

ڃخ ڃن ٷڀذ اٙ ًىٌ رْن اٛز٬ْن ڃن أٛخر٪ ٍد حٿ٬خٿڄْن اڅ ٗخء أڅ ّٸْڄو أٷخڃو ًاڅ -
٫ڀَ ىّنٺ ًحٿڄِْحڅ رْي  ٗخء أڅ ِّّٰو أُحٯو ًٻخڅ ّٸٌٽ ّخ ڃٸڀذ حٿٸڀٌد ػزض ٷڀٌرنخ

 حٿَكڄن ٫ِ ًؿپ ّوٴ٠و ًَّٳ٬و.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ڃ٬خًّش ٬ّنِ حرن ٛخٿق  - 

٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ؿزَْ ٫ن أرْو أڅ حٿنٌحّ رن ٓڄ٬خڅ حٕنٜخٍُ ٷخٽ ًٻٌح ٷخٽ ُّي 
 ٫ن حٿزَ ًحٗػڂ ٳٸخٽ9رن حٿلزخد حٕنٜخٍُ ٷخٽ ٓؤٿض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 حٿزَ كٔن حٿوڀٶ ًحٗػڂ ڃخ كخٹ ٳِ ٛيٍٹ ًٻَىض أڅ ٤ّڀ٪ حٿنخّ ٫ڀْو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٸيًّ أرٌ حٿڄَْٰس حٿوٌٙنِ ٷخٽ كيػنخ ٛٴٌحڅ  - 

٬ّنِ حرن ٫ڄًَ كيػنخ ّلَْ رن ؿخرَ حٿٸخٙ ٫ن حٿنٌحّ رن ٓڄ٬خڅ ٷخٽ ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل 
 و ًٓڀڂ ٫ن حٿزَ ًحٗػڂ ٳٸخٽ9ٛڀَ حهلل ٫ڀْ

 حٿزَ كٔن حٿوڀٶ ًحٗػڂ ڃخ كخٹ ٳِ نٴٔٺ ًٻَىض أڅ ٬ّڀڄو حٿنخّ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٛخٿق ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 

٫زي حٿَكڄن رن ؿزَْ رن نٴَْ حٿل٠َڃِ ٌّٻَ ٫ن أرْو ٫ن حٿنٌحّ رن ٓڄ٬خڅ 
 هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿزَ ًحٗػڂ ٳٸخٽ9حٕنٜخٍُ أنو ٓؤٽ ٌٍٓٽ ح

 حٿزَ كٔن حٿوڀٶ ًحٗػڂ ڃخ كخٹ ٳِ نٴٔٺ ًٻَىض أڅ ٤ّڀ٪ حٿنخّ ٫ڀْو.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلٔن رن ٌٓحٍ أرٌ حٿ٬ٚء كيػنخ ٿْغ ٬ّنِ حرن ٬ٓي  - 
ٓڄ٬خڅ ٫ن ڃ٬خًّش رن ٛخٿق أڅ ٫زي حٿَكڄن رن ؿزَْ كيػو ٫ن أرْو ٫ن حٿنٌحّ رن 

 حٕنٜخٍُ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
َٟد حهلل ڃؼٚ َٛح٣خ ڃٔظٸْڄخ ٫ًڀَ ؿنزظِ حٿَٜح١ ٌٍٓحڅ ٳْيڄخ أرٌحد ڃٴظلش -

٫ًڀَ حٕرٌحد ٓظٌٍ ڃَهخس ٫ًڀَ رخد حٿَٜح١ ىح٩ ّٸٌٽ ّخ أّيخ حٿنخّ حىهڀٌح حٿَٜح١ 
ْٗجخ ڃن طڀٺ حٕرٌحد  ؿڄ٬ْخ ًٙ طنٴَؿٌح ًىح٩ ّي٫ٌ ڃن ؿٌٱ حٿَٜح١ ٳبًح أٍحى ّٴظق

ٷخٽ ًّلٺ ٙ طٴظلو ٳبنٺ اڅ طٴظلو طڀـو ًحٿَٜح١ حٗٓٚځ ًحٿٌٍٔحڅ كيًى حهلل ط٬خٿَ 
ًحٕرٌحد حٿڄٴظلش ڃلخٍځ حهلل ط٬خٿَ ًًٿٺ حٿيح٫ِ ٫ڀَ ٍأّ حٿَٜح١ ٻظخد حهلل ٫ِ ًؿپ 

 ًحٿيح٫ِ ٳٌٵ حٿَٜح١ ًح٦٫ حهلل ٳِ ٷڀذ ٻپ ڃٔڀڂ.
٫ڄَ رن ىًَڅ ٫ن ػٌٍ رن ِّّي ٫ن َّٗق ٫ن ؿزَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

 رن نٴَْ حٿل٠َڃِ ٫ن نٌحّ رن ٓڄ٬خڅ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9
 ٻزَص هْخنش طليع أهخٹ كيّؼخ ىٌ ٿٺ ڃٜيٵ ًأنض رو ٻخًد.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٌْس رن َّٗق كيػنخ رٸْش ٷخٽ كيػنِ رلَْ رن ٬ٓي  - 

ن ڃ٬يحڅ ٫ن ؿزَْ رن نٴَْ ٫ن حٿنٌحّ رن ٓڄ٬خڅ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ٫ن هخٿي ر
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ َٟد ڃؼٚ َٛح٣خ ڃٔظٸْڄخ ٫ڀَ ٻظٴِ حٿَٜح١ ٌٍٓحڅ ٳْيڄخ أرٌحد -
ڃٴظلش ٫ًڀَ حٕرٌحد ٓظٌٍ ًىح٩ ّي٫ٌ ٫ڀَ ٍأّ حٿَٜح١ ًىح٩ ّي٫ٌ ڃن ٳٌٷو ًحهلل 

ّ٘خء اٿَ َٛح١ ڃٔظٸْڂ ٳخٕرٌحد حٿظِ ٫ڀَ ٻظٴِ ّي٫ٌ اٿَ ىحٍ حٿٔٚځ ًّييُ ڃن 
حٿَٜح١ كيًى حهلل ٙ ّٸ٪ أكي ٳِ كيًى حهلل كظَ ّټ٘ٲ ٓظَ حهلل ًحٿٌُ ّي٫ٌ ڃن ٳٌٷو 

 ًح٦٫ حهلل ٫ِ ًؿپ.           
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ٫زي ٍرو ٷخٽ كيػنخ حٿٌٿْي رن ڃٔڀڂ ٫ن ڃلڄي  - 

 ٫زي حٿَكڄن حٿـَِٗ ٫ن ؿزَْ رن نٴَْ ٷخٽ9رن ڃيخؿَ ٫ن حٿٌٿْي رن 
ٓڄ٬ض حٿنٌحّ رن ٓڄ٬خڅ حٿټٚرِ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9 -

ّئطَ رخٿٸَآڅ ٌّځ حٿٸْخڃش ًأىڀو حٿٌّن ٻخنٌح ٬ّڄڀٌڅ رو طٸيڃيڂ ٌٍٓس حٿزٸَس ًآٽ ٫ڄَحڅ 
ر٬ي ٷخٽ ٻؤنيڄخ  ًَٟد ٿيڄخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػٚػش أڃؼخٽ ڃخ نْٔظين

ٯڄخڃظخڅ أً ٧ڀظخڅ أً ٌٓىحًحڅ رْنيڄخ َٗٱ ٻؤنيڄخ ٳَٷخڅ ڃن ٣َْ ٌٛحٱ ّلخؿخڅ ٫ن 
 ٛخكزيڄخ.

 ػرثح تٓ ػثذ اٌغٍّٟ أتٟ ا١ٌٌٛذ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ػٌٍ رن ِّّي ٫ن نٴَْ  - 

 ن ٫زي حٿٔڀڄِ ٷخٽ٫9ن ٍؿپ ّٸخٽ ٿو ٫ظزش ر
نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن نظٲ أًنخد حٿوْپ ًأ٫َحٳيخ ًنٌحْٛيخ ًٷخٽ -

 أًنخريخ ڃٌحريخ ًأ٫َحٳيخ أىٳخإىخ ًنٌحْٛيخ ڃ٬ٸٌى ريخ حٿوَْ اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٓڄخ٫ْپ رن ٫ڄَ ًكٔن رن ڃٌَٓ ٷخٙ كيػنخ كَِّ  - 

رن ٗٴ٬ش حٿَكزِ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ظزش رن ٫زي حٿٔڀڄِ ٛخكذ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ن َٗكزْپ 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9
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ڃن ّڄٌص ًٷخٽ كٔن ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃخ ڃن ٍؿپ ڃٔڀڂ -
ش ڃن أّيخ ٗخء ّظٌٳَ ٿو ػٚػش ڃن حٿٌٿي ٿڂ ّزڀٌٰح حٿلنغ اٙ طڀٸٌه ڃن أرٌحد حٿـنش حٿؼڄخنْ

 ىهپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿلَع كيػنِ ػٌٍ رن ِّّي ٫ن نَٜ ٫ن  - 

ٍؿپ ڃن رنِ ٓڀْڂ ٫ن ٫ظزش رن ٫زي حٿٔڀڄِ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن ؿِ 
 أ٫َحٱ حٿوْپ ًنظٲ أًنخريخ ًؿِ نٌحْٛيخ ًٷخٽ9

 ٳبنيخ أىٳخإىخ ًأڃخ نٌحْٛيخ ٳبڅ حٿوَْ ڃ٬ٸٌى ٳْيخ. أڃخ أًنخريخ ٳبنيخ ڃٌحريخ ًأڃخ أ٫َحٳيخ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٜخځ رن هخٿي  كيػنخ أرٌ ٫زي حهلل حٿلٔن رن أٌّد  - 

 كيػنِ ٫زي حهلل رن نخٓؾ حٿل٠َڃِ ٷخٽ كيػنِ ٫ظزش رن ٫زي ٷخٽ9
ٸخٽ ٌٍٓٽ أڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿٸظخٽ ٳَڃَ ٍؿپ ڃن أٛلخرو رٔيڂ ٳ-

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أًؿذ ىٌح ًٷخٿٌح كْن أڃَىڂ رخٿٸظخٽ حًڅ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٙ نٸٌٽ 
ٻڄخ ٷخٿض رنٌ آَحثْپ اًىذ أنض ًٍرٺ ٳٸخطٚ انخ ىينخ ٷخ٫يًڅ ًٿټن اًىذ أنض ًٍرٺ 

 ٳٸخطٚ انخ ڃ٬ټڄخ ڃن حٿڄٸخطڀْن.
رن ٌّٓٲ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن رلَ كيػنخ ى٘خځ  - 

 ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن ٫خڃَ رن ُّي حٿزټخٿِ أنو ٓڄ٪ ٫ظزش رن ٫زي حٿٔڀڄِ ّٸٌٽ9
ؿخء أ٫َحرِ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔؤٿو ٫ن حٿلٌٝ ًًٻَ حٿـنش ػڂ ٷخٽ -

ح٫َٕحرِ ٳْيخ ٳخٻيش ٷخٽ ن٬ڂ ًٳْيخ ٗـَس طي٫َ ٣ٌرَ ٳٌٻَ ْٗجخ ٙ أىٍُ ڃخ ىٌ ٷخٽ أُ 
نخ ط٘زو ٷخٽ ٿْٔض ط٘زو ْٗجخ ڃن ٗـَ أٍٟٺ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٗـَ أٍٟ

أطْض حٿ٘خځ ٳٸخٽ ٙ ٳٸخٽ ط٘زو ٗـَس رخٿ٘خځ طي٫َ حٿـٌُس طنزض ٫ڀَ ٓخٵ ًحكيس ًّنٴَٕ 
أ٫ٚىخ ٷخٽ ڃخ ٨٫ڂ أٛڀيخ ٷخٽ ٿٌ حٍطلڀض ؿ٫ٌش ڃن ارپ أىڀٺ ڃخ أكخ٣ض رؤٛڀيخ كظَ 

خٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٳڄخ ٨٫ڂ حٿ٬نٸٌى ٷخٽ ڃَْٔس ٗيَ طنټَٔ طَٷٌطيخ ىَڃخ ٷخٽ ٳْيخ ٫نذ ٷ
ٿڀَٰحد ٙ ّٸ٪ ًٙ ٬ّؼَ ٷخٽ ٳڄخ ٨٫ڂ حٿلزش ٷخٽ ىپ ًرق أرٌٹ طْٔخ ڃن ٯنڄو ٷ٢ ٨٫ْڄخ 
ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٳٔڀن اىخرو ٳؤ٤٫خه أڃٺ ٷخٽ حطوٌُ ٿنخ ڃنو ىٿٌح ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ح٫َٕحرِ ٳبڅ 

 طڀٺ حٿلزش ٿظ٘ز٬نِ ًأىپ رْظِ ٷخٽ ن٬ڂ ٫ًخڃش ٫َْ٘طٺ.
يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن رلَ كيػنخ رٸْش رن حٿٌٿْي كيػنِ نَٜ رن ك - 

 ٫ڀٸڄش ٷخٽ كيػنِ ٍؿخٽ ڃن رنِ ٓڀْڂ ٫ن ٫ظزش رن ٫زي حٿٔڀڄِ ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طٸٌٜح نٌحِٛ حٿوْپ ٳبڅ ٳْيخ حٿزَٻش ًٙ طـًِح -

 بنيخ ڃٌحريخ.أ٫َحٳيخ ٳبنو أىٳخإىخ ًٙ طٸٌٜح أًنخريخ ٳ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ ٷخٽ كيػنخ كَِّ ٫ن  - 

َٗكزْپ رن ٗٴ٬ش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ظزش رن ٫زي حٿٔڀڄِ أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

نْش ڃخ ڃن ٫زي ّڄٌص ٿو ػٚػش ڃن حٿٌٿي ٿڂ ّزڀٌٰح حٿلنغ اٙ طڀٸٌه ڃن أرٌحد حٿـنش حٿؼڄخ-
 ڃن أّيخ ٗخء ىهپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ى٘خځ رن ٬ْٓي كيػنخ كٔن رن أٌّد حٿل٠َڃِ كيػنِ  - 
٫زي حهلل رن نخٓؾ حٿل٠َڃِ ًٻخڅ ٷي أىٍٹ أرخ رټَ ٫ًڄَ ٍِٟ حهلل ٫نيڄخ ٳڄن ىًنيڄخ 
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ٌح ٫ن ٫ظزش رن ٫زي حٿٔڀڄِ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٕٛلخرو ٷٌڃٌح ٳٸخطڀٌح ٷخٿ
ن٬ڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًٙ نٸٌٽ ٻڄخ ٷخٿض رنٌ آَحثْپ ٿڄٌَٓ ٫ڀْو حٿٔٚځ حن٤ڀٶ أنض ًٍرٺ 

 ٳٸخطٚ انخ ىينخ ٷخ٫يًڅ ًٿټن حن٤ڀٶ أنض ًٍرٺ ٳٸخطٚ ًانخ ڃ٬ټڄخ نٸخطپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ى٘خځ رن ٬ْٓي كيػنخ حٿلٔن رن أٌّد حٿل٠َڃِ ٷخٽ  - 

٠َڃِ ٫ن ٫ظزش رن ٫زي حٿٔڀڄِ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو كيػنخ ٫زي حهلل رن نخٓؾ حٿل
ًٓڀڂ ٷخٽ ٕٛلخرو ٷٌڃٌح ٳٸخطڀٌح ٷخٽ ٳَڃَ ٍؿپ رٔيڂ ٷخٽ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ أًؿذ ىٌح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٌْس رن َّٗق كيػنِ رٸْش كيػنِ رلَْ رن ٬ٓي رن  - 

خٽ أڅ ٍؿٚ ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اٿ٬ن أىپ حٿْڄن ٳبنيڂ هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن ٫ظزش رن ٫زي أنو ٷ
ٗيّي رؤٓيڂ ٻؼَْ ٫يىىڂ كْٜنش كٌٜنيڂ ٳٸخٽ ٙ ػڂ ٿ٬ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ح٫ٕـڄْن ًٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ڃًَح رټڂ ٌّٔٷٌڅ نٔخءىڂ ّلڄڀٌڅ 

 أرنخءىڂ ٫ڀَ ٫ٌحطٸيڂ ٳبنيڂ ڃنِ ًأنخ ڃنيڂ.
زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٌْس ًِّّي رن ٫زي ٍرو ٷخٙ كيػنخ رٸْش كيػنِ رلَْ كيػنخ ٫ - 

رن ٬ٓي ٫ن هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن حرن ٫ڄًَ حٿٔڀڄِ ٫ن ٫ظزش رن ٫زي حٿٔڀڄِ أنو كيػيڂ 
أڅ ٍؿٚ ٓؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٻْٲ ٻخڅ أًٽ ٗؤنٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٷخٽ9
رټَ ٳخن٤ڀٸض أنخ ًحرن ٿيخ ٳِ ريڂ ٿنخ ًٿڂ نؤهٌ ڃ٬نخ ُحى ٻخنض كخٟنظِ ڃن رنِ ٬ٓي رن -

ٳٸڀض ّخ أهِ اًىذ ٳؤطنخ رِحى ڃن ٫ني أڃنخ ٳخن٤ڀٶ أهِ ًڃټؼض ٫ني حٿزيڂ ٳؤٷزپ ٣َْحڅ 
أر٠ْخڅ ٻؤنيڄخ نَٔحڅ ٳٸخٽ أكيىڄخ ٿٜخكزو أىٌ ىٌ ٷخٽ ن٬ڂ ٳؤٷزٚ ّزظيٍحنِ ٳؤهٌحنِ 

٘ٸخه ٳؤهَؿخ ڃنو ٫ڀٸظْن ٌٓىحًّن ٳٸخٽ ٳز٤لخنِ اٿَ حٿٸٴخ ٳ٘ٸخ ر٤نِ ػڂ حٓظوَؿخ ٷڀزِ ٳ
أكيىڄخ ٿٜخكزو ٷخٽ ِّّي ٳِ كيّؼو اّظنِ رڄخء ػڀؾ ٳٰٔٚ رو ؿٌٳِ ػڂ ٷخٽ اّظنِ رڄخء رَى 
ٳٰٔٚ رو ٷڀزِ ػڂ ٷخٽ اّظنِ رخٿٔټْنش ٳٌٍحىخ ٳِ ٷڀزِ ػڂ ٷخٽ أكيىڄخ ٿٜخكزو كٜو 

ڂ ٫ڀْو روخطڂ ٳلخٛو ًهظڂ ٫ڀْو روخطڂ حٿنزٌس ًٷخٽ كٌْس ٳِ كيّؼو كٜو ٳلٜو ًحهظ
حٿنزٌس ٳٸخٽ أكيىڄخ ٿٜخكزو اؿ٬ڀو ٳِ ٻٴش ًحؿ٬پ أٿٴخ ڃن أڃظو ٳِ ٻٴش ٳبًح أنخ أن٨َ اٿَ 
َِ ر٠٬يڂ ٳٸخٽ ٿٌ أڅ أڃظو ًُنض رو ٿڄخٽ ريڂ ػڂ حن٤ڀٸخ  حٕٿٲ ٳٌٷِ أٗٴٶ أڅ ّوَ ٫ڀ
َِ أڅ  ًطَٻخنِ ًٳَٷض ٳَٷخ ٗيّيح ػڂ حن٤ڀٸض اٿَ أڃِ ٳؤهزَطيخ رخٿٌُ ٿٸْظو ٳؤٗٴٸض ٫ڀ

ٌڅ أٿزْ رِ ٷخٿض أ٫ٌْٹ رخهلل ٳَكڀض ر٬َْح ٿيخ ٳـ٬ڀظنِ ًٷخٽ ِّّي ٳلڄڀظنِ ٫ڀَ ّټ
حٿَكپ ًٍٻزض هڀٴِ كظَ رڀٰنخ اٿَ أڃِ ٳٸخٿض أًأىّض أڃخنظِ ًًڃظِ ًكيػظيخ رخٿٌُ 

 ٿٸْض ٳڀڂ ٫َّيخ ًٿٺ ٳٸخٿض انِ ٍأّض هَؽ ڃنِ نٌٍح أٟخءص ڃنو ٷٌٍٜ حٿ٘خځ.
رن َّٗق كيػنخ رٸْش كيػنِ رلَْ رن ٬ٓي ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٌْس - 

 هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن ٫ظزش رن ٫زي ٷخٽ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
ٿٌ أڅ ٍؿٚ ّـَ ٫ڀَ ًؿيو ڃن ٌّځ ًٿي اٿَ ٌّځ ّڄٌص ىَڃخ ٳِ ڃَٟخس حهلل ٫ِ ًؿپ -

 ٿلٸَه ٌّځ حٿٸْخڃش.
٫زي حهلل ٬ّنِ حرن حٿڄزخٍٹ كيػنخ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن حٓلٶ كيػنخ - 

ػٌٍ رن ِّّي ٫ن هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن ؿزَْ رن نٴَْ ٫ن ڃلڄي رن أرِ ٫ڄَْس ًٻخڅ ڃن 
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ََ ٫ڀَ ًؿيو ڃن ٌّځ ًٿي اٿَ أڅ  أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿٌ أڅ ٫زيح ه
ِىحى ڃن حٕؿَ ّڄٌص ىَڃخ ٳِ ٣خ٫ش حهلل ٿلٸَه ًٿٺ حٿٌْځ ًٿٌَى أنو َّى اٿَ حٿينْخ ٻْڄخ ّ

 ًحٿؼٌحد.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ رن نخٳ٪ كيػنخ حٓڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن ٟڄ٠ڂ  - 

رن ٫ٍُش ٫ن َّٗق رن ٫زْي ٫ن ٫ظزش رن ٫زي حٿٔڀڄِ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ٷخٽ9

ّؤطِ حٿ٘ييحء ًحٿڄظٌٳٌڅ رخٿ٤خ٫ٌڅ ٳْٸٌٽ أٛلخد حٿ٤خ٫ٌڅ نلن ٗييحء ٳْٸخٽ حن٨ًَح -
 ٳبڅ ٻخنض ؿَحكيڂ ٻـَحف حٿ٘ييحء طْٔپ ىڃخ ٍّق حٿڄٔٺ ٳيڂ ٗييحء ٳْـيًنيڂ ٻٌٿٺ.          

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن رلَ ٷخٽ كيػنخ ٫َْٔ رن ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ  - 
ػٌٍ رن ِّّي كيػنِ أرٌ كڄْي حٿ٫َْنِ ٷخٽ أهزَنِ ِّّي ًً ڃَٜ ٷخٽ أطْض ٫ظزش رن ٫زي 

أرخ حٿٌٿْي انِ هَؿض أٿظڄْ حٿ٠لخّخ ٳڀڂ أؿي ْٗجخ ٬ّـزنِ ٯَْ ػَڃخء؟؟ حٿٔڀڄِ ٳٸڀض ّخ 
ٳڄخ طٸٌٽ ٷخٽ أٙ ؿجظنِ ريخ ٷڀض ٓزلخڅ حهلل طـٌُ ٫نٺ ًٙ طـٌُ ٫نِ ٷخٽ ن٬ڂ انٺ ط٘ٺ 
ًٙ أٗٺ انڄخ نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿڄٜٴَس ًحٿڄٔظؤٛڀش ٷَنيخ ڃن 

حٿظِ طٔظؤٛپ أًنيخ كظَ ّزيً ٛڄخهيخ ًحٿڄٔظؤٛڀش أٛڀيخ ًحٿنـٸخء ًحٿڄ٬ْ٘ش ًحٿڄٜٴَس 
ٷَنيخ ڃن أٛڀو ًحٿنـٸخء حٿظِ طنـٶ ٫ْنيخ ًحٿڄ٬ْ٘ش حٿظِ ٙ طظز٪ حٿٰنڂ ٫ـٴخ ٬ًٟٴخ 
٫ًـِح ًحٿټَٔحء حٿظِ ٙ طنٸَ ٷخٽ أرِ ًكيػنِ أكڄي رن ؿنخد كيػنخ ٫َْٔ رن ٌّنْ 

 ٳٌٻَ نلٌه.
كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن ٟڄ٠ڂ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ رن نخٳ٪ - 

رن ٫ٍُش ٫ن َّٗق رن ٫زْي ٫ن ٻؼَْ رن ڃَس ٫ن ٫ظزش رن ٫زي أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ ٷخٽ9

حٿوٚٳش ٳِ ٷَّٖ ًحٿلټڂ ٳِ حٕنٜخٍ ًحٿي٫ٌس ٳِ حٿلز٘ش ًحٿيـَس ٳِ حٿڄٔڀڄْن -
 ًحٿڄيخؿَّن ر٬ي.

ػنخ رٸْش كيػنخ ڃلڄي رن ُّخى أً كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٌْس رن َّٗق كي - 
 كيػنِ ڃن ٓڄ٬و ٷخٽ كيػنِ ِّّي رن ُّي حٿـَؿخنِ ٷخٽ9

ٍكض اٿَ حٿڄٔـي ٳڀٸْنِ ٫ظزش رن ٫زي حٿڄخُنِ ٳٸخٽ ٿِ أّن طَّي ٳٸڀض اٿَ حٿڄٔـي ٳٸخٽ -
أرَ٘ ٳبنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃخ ڃن ٫زي ّوَؽ ڃن رْظو اٿَ 

 ڄٔـي اٙ ٻخنض ه٤خه ه٤ٌس ٻٴخٍس ًه٤ٌس ىٍؿش.ٯيً أً ًٍحف اٿَ حٿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْؼڂ رن هخٍؿش أنزؤنخ حٓڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن ٫ٸْپ رن  - 

 ڃيٍٹ حٿٔڀڄِ ٫ن ٿٸڄخڅ رن ٫خڃَ حٿٌٛخرِ ٫ن ٫ظزش رن ٫زي حٿٔڀڄِ ٷخٽ9
يڄخ ًأنخ ڃن حٓظټْٔض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳټٔخنِ هْ٘ظْن ٳڀٸي ٍأّظنِ أٿزٔ-

 أٻَٔ أٛلخرِ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ ٷخٽ كيػنخ أرٌ حٓلٶ ٬ّنِ حٿٴِحٍُ  - 

٫ن ٛٴٌحڅ ٬ّنِ رن ٫ڄًَ ٫ن أرِ حٿڄؼنَ ٫ن ٫ظزش رن ٫زي حٿٔڀڄِ ًٻخڅ ڃن أٛلخد 
 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9
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پ ڃئڃن ٷخطپ رنٴٔو ًڃخٿو ٳِ ٓزْپ حهلل كظَ اًح ٿٸِ حٿ٬يً ٷخطڀيڂ كظَ حٿٸظپ ػٚػش ٍؿ-
ّٸظپ ٳٌٿٺ حٿ٘يْي حٿڄٴظوَ ٳِ هْڄش حهلل طلض ٫َٗو ٙ ّٴ٠ڀو حٿنزٌْڅ اٙ ريٍؿش حٿنزٌس 
ًٍؿپ ڃئڃن ٷَٱ ٫ڀَ نٴٔو ڃن حٿٌنٌد ًحٿو٤خّخ ؿخىي رنٴٔو ًڃخٿو ٳِ ٓزْپ حهلل كظَ 

ًنٌرو ًه٤خّخه اڅ حٿْٔٲ ڃلخء حٿو٤خّخ ًأىهپ ڃن اًح ٿٸِ حٿ٬يً ٷخطپ كظَ ّٸظپ ڃلْض 
أُ أرٌحد حٿـنش ٗخء ٳبڅ ٿيخ ػڄخنْش أرٌحد ًٿـينڂ ٓز٬ش أرٌحد ًر٠٬يخ أٳ٠پ ڃن ر٬ٞ 
ًٍؿپ ڃنخٳٶ ؿخىي رنٴٔو ًڃخٿو كظَ اًح ٿٸِ حٿ٬يً ٷخطپ ٳِ ٓزْپ حهلل كظَ ّٸظپ ٳبڅ ًٿٺ 

 ٳِ حٿنخٍ حٿْٔٲ ٙ ّڄلٌ حٿنٴخٵ.
ِ أرِ كيػنخ ٬ّڄَ رن رَ٘ كيػنخ ٫زي حهلل أنزؤنخ ٛٴٌحڅ رن ٫ڄًَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

أڅ أرخ حٿڄؼنَ حٿڄڀْټِ كيػو أنو ٓڄ٪ ٫ظزش رن ٫زي حٿٔڀڄِ ًٻخڅ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّليع ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 حٿٸظڀَ ػٚػش ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-
ٿلټڂ رن نخٳ٪ كيػنخ حٓڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن ٟڄ٠ڂ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ح - 

رن ٫ٍُش ٫ن َّٗق رن ٫زْي ٷخٽ ٻخڅ ٫ظزش ّٸٌٽ ٫َرخٝ هَْ ڃنِ ٫ًَرخٝ ّٸٌٽ 
 ٫ظزش هَْ ڃنِ ٓزٸنِ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٔنش.

 ػثذ اٌشؼّٓ تٓ لرادج اٌغٍّٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
رن ٌٓحٍ كيػنخ ٿْغ ٬ّنِ حرن ٬ٓي ٫ن ڃ٬خًّش  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلٔن - 

٫ن ٍحٗي رن ٬ٓي ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٷظخىس حٿٔڀڄِ أنو ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9

اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ هڀٶ آىځ ػڂ أهٌ حٿوڀٶ ڃن ٧يَه ًٷخٽ ىئٙء ٳِ حٿـنش ًٙ أرخٿِ -
ٽ حهلل ٳ٬ڀَ ڃخًح ن٬ڄپ ٷخٽ ٫ڀَ ڃٌحٷ٪ ًىئٙء ٳِ حٿنخٍ ًٙ أرخٿِ ٷخٽ ٳٸخٽ ٷخثپ ّخ ٌٍٓ

 حٿٸيٍ.
 ٚ٘ة تٓ خٕثؼ اٌؽائٟ سظٟ اهلل ػٕٗ.ؼذ٠س ذّاَ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ ٷخٽ ٓٴْخڅ ٫ن رْخڅ ًؿخرَ ٫ن ٫خڃَ ٫ن  - 
 ًىذ رن هنزٖ حٿ٤خثِ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ٫ڄَس ٳِ ٍڃ٠خڅ ط٬يٽ كـش.-
 تٓ خاٌذ سظٟ اهلل ػٕٗ. ػىشِحؼذ٠س ذّاَ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ ٫ټَڃش رن هخٿي  - 
حٿڄوًِڃِ ٫ن أرْو أً ٫ن ٫ڄو ٫ن ؿيه أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳِ 

 ٯًِس طزٌٹ9        
ؤٍٝ ًٿٔظڂ ريخ ٳٚ اًح ًٷ٪ حٿ٤خ٫ٌڅ رؤٍٝ ًأنظڂ ريخ ٳٚ طوَؿٌح ڃنيخ ًاًح ًٷ٪ ر-

 طٸيڃٌح ٫ڀْو.
 ػّشٚ تٓ خاسظح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٿْغ ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ  - 
ٷخٽ أهزَنِ ڃن ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًن حرن أرِ ٿْڀَ أنو ٓڄ٪ ٫ڄًَ رن 

 هخٍؿش ٷخٽ ٿْغ ٳِ كيّؼو9
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ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٫ڀَ نخٷظو ٳٸخٽ9 أٙ اڅ حٿٜيٷش ٙ طلپ ٿِ  ه٤زنخ-
ًٙ ٕىپ رْظِ ًأهٌ ًرَس ڃن ٻخىپ نخٷظو ٳٸخٽ ًٙ ڃخ ّٔخًُ ىٌه أً ڃخ ِّڅ ىٌه ٿ٬ن حهلل 
ڃن حى٫َ اٿَ ٯَْ أرْو أً طٌٿَ ٯَْ ڃٌحٿْو حٿٌٿي ٿڀٴَحٕ ًٿڀ٬خىَ حٿلـَ اڅ حهلل أ٤٫َ 

 ْش ٿٌحٍع.ٻپ ًُ كٶ كٸو ًٙ ًٛ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ًِّّي رن ىخًٍڅ ٷخٽ أنزؤنخ  - 

 ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٯنڂ ٫ن ٫ڄًَ رن هخٍؿش ٷخٽ9
ه٤زنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄنَ ًىٌ ٫ڀَ ٍحكڀظو ًىِ طٸٜ٪ رـَطيخ -

ظٴِ ٳٸخٽ اڅ حهلل ٷٔڂ ٿټپ انٔخڅ نْٜزو ڃن حٿڄَْحع ٳٚ طـٌُ ٿٌحٍع ًٿ٬خريخ ّْٔپ رْن ٻ
ًْٛش حٿٌٿي ٿڀٴَحٕ ًٿڀ٬خىَ حٿلـَ أٙ ًڃن حى٫َ اٿَ ٯَْ أرْو أً طٌٿَ ٯَْ ڃٌحٿْو 
ٍٯزش ٫نيڂ ٳ٬ڀْو ٿ٬نش حهلل ًحٿڄٚثټش ًحٿنخّ أؿڄ٬ْن ٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ ًٷخٽ ِّّي ًٷخٽ ڃ٤َ 

 َٛٱ ٷخٽ أرِ ٷخٽ ِّّي ٳِ كيّؼو ًٙ ٫يٽ ًٙ ّٸزپ ڃنو َٛٱ ًٙ ٫يٽ أً ٫يٽ ًٙ
 أڅ ٫ڄًَ رن هخٍؿش كيػيڂ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ه٤زيڂ ٫ڀَ ٍحكڀظو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٷخٽ أنزؤنخ ٷظخىس ٫ن ٗيَ رن  - 
ش ٌٍٓٽ كٌٗذ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٯنڂ ٫ن ٫ڄًَ رن هخٍؿش ٷخٽ ٻنض آهٌح رِڃخځ نخٷ

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىِ طٸٜ٪ رـَطيخ ًٿ٬خريخ ّْٔپ رْن ٻظٴِ ٳٸخٽ اڅ حهلل ٫ِ 
ًؿپ أ٤٫َ ٿټپ ًُ كٶ كٸو ًٿْْ ٿٌحٍع ًْٛش حٿٌٿي ٿڀٴَحٕ ًٿڀ٬خىَ حٿلـَ ًڃن 
حى٫َ اٿَ ٯَْ أرْو أً حنظڄَ اٿَ ٯَْ ڃٌحٿْو ٳ٬ڀْو ٿ٬نش حهلل ًحٿنخّ أؿڄ٬ْن ٷخٽ ٫ٴخڅ 

ٗٓنخى ًٿڂ ٌّٻَ ٫زي حٿَكڄن رن ٯنڂ ًانِ ٿظلض ؿَحڅ ٍحكڀظو ًُحى ًُحى ٳْو ىڄخځ ريٌح ح
ىڄخځ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كيّغ ٳْو ٙ ّٸزپ ڃنو ٫يٽ ًٙ َٛٱ ًٳِ 

 ه٤ذ ًٷخٽ ٍٯزش ٫نيڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن ٷظخىس ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن  - 

 ً رن هخٍؿش ٷخٽ٫9زي حٿَكڄن رن ٯنڂ ٫ن ٫ڄَ
ه٤ذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٫ڀَ نخٷظو ًأنخ طلض ؿَحنيخ ًىِ طٸٜ٪ -

رـَطيخ ًٿ٬خريخ ّْٔپ رْن ٻظٴِ ٷخٽ9 اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ أ٤٫َ ٿټپ ًُ كٶ كٸو ًٙ ًْٛش 
ٿٌحٍع ًحٿٌٿي ٿڀٴَحٕ ًٿڀ٬خىَ حٿلـَ ًڃن حى٫َ اٿَ ٯَْ أرْو أً حنظڄَ اٿَ ٯَْ ڃٌحٿْو 

 حهلل ًحٿڄٚثټش ًحٿنخّ أؿڄ٬ْن ٙ ّٸزپ ڃنو َٛٱ ًٙ ٫يٽ. ٳ٬ڀْو ٿ٬نش
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٿْغ ٫ن ٗيَ رن  - 

 كٌٗذ ٫ن ٫ڄًَ رن هخٍؿش حٿؼڄخٿِ ٷخٽ9
ٓؤٿض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿييُ ٤٬ّذ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 -

ٳِ ىڃو ًحَٟد رو ٫ڀَ ٛٴلظو أً ٷخٽ ٫ڀَ ؿنزو ًٙ طؤٻڀن ڃنو ْٗجخ  انلَ ًحٛزٮ ن٬ڀو
 أنض ًٙ أىپ ٍٳٸظٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٿْغ ٫ن ٗيَ رن  - 
 كٌٗذ ٫ن ٫ڄًَ حٿؼڄخٿِ ٷخٽ9

د ر٬غ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٬ِ ىيّخ ًٷخٽ اًح ٤٫ذ ِٗء ڃنيخ ٳخنلَه ػڂ حَٟ-
 ن٬ڀو ٳِ ىڃو ػڂ حَٟد رو ٛٴلظو ًٙ طؤٻپ أنض ًٙ أىپ ٍٳٸظٺ ًهپ رْنو ًرْن حٿنخّ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ٬ْٓي ٬ّنِ حرن أرِ ٫ًَرش ٫ن  - 
ٷظخىس ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٯنڂ أڅ ٫ڄًَ رن هخٍؿش حٿو٘نِ كيػيڂ 

ًٓڀڂ ه٤زيڂ ٫ڀَ ٍحكڀظو ًاڅ ٍحكڀظو ٿظٸٜ٪ رـَطيخ ًأڅ ٿ٬خريخ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ٿْْٔپ رْن ٻظٴِ ٳٸخٽ9

اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷٔڂ ٿټپ انٔخڅ نْٜزو ڃن حٿڄَْحع ًٙ طـٌُ ًْٛش ٿڀٌحٍع حٿٌٿي -
ٿڀٴَحٕ ًٿڀ٬خىَ حٿلـَ أٙ ًڃن حى٫َ اٿَ ٯَْ أرْو أً طٌٿَ ٯَْ ڃٌحٿْو ٳ٬ڀْو ٿ٬نش حهلل 

 ن ٙ ّٸزپ حهلل ڃنو َٛٳخ ًٙ ٫يٙ أً ٫يٙ ًٙ َٛٳخ.ًحٿڄٚثټش ًحٿنخّ أؿڄ٬ْ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد حٿوٴخٱ ٷخٽ أنزؤنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن  - 

 ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٯنڂ ٫ن ٫ڄًَ رن هخٍؿش ٷخٽ9
نخٷظو  ه٤زنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ رڄنَ ٫ڀَ ٍحكڀظو ًانِ ٿظلض ؿَحڅ-

ًىِ طٸٜ٪ رـَطيخ ًٿ٬خريخ ّْٔپ رْن ٻظٴِ ٳٸخٽ9 اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷي ٷٔڂ ٿټپ انٔخڅ 
نْٜزو ڃن حٿڄَْحع ًٙ طـٌُ ٿٌحٍع ًْٛش أٙ ًاڅ حٿٌٿي ٿڀٴَحٕ ًٿڀ٬خىَ حٿلـَ أٙ 
ًڃن حى٫َ اٿَ ٯَْ أرْو أً طٌٿَ ٯَْ ڃٌحٿْو ٍٯزش ٫نيڂ ٳ٬ڀْو ٿ٬نش حهلل ًحٿڄٚثټش ًحٿنخّ 

ْي ًكيػنخ ڃ٤َ ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٯنڂ ٫ن ٫ڄًَ أؿڄ٬ْن ٷخٽ ٬ٓ
ًٙ ّٸزپ ڃنو ليّغ رن هخٍؿش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄؼڀو ًُحى ڃ٤َ ٳِ حٿ

 َٛٱ ًٙ ٫يٽ.
ًٷخٽ ٷخٽ ليّغ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ٳٌٻَ حٿ - 

 ڃ٤َ ًٙ ّٸزپ ڃنو َٛٱ ًٙ ٫يٽ.
 ػثذ اهلل تٓ تغش اٌّاصٟٔ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ذ٠س ؼ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ رن ڃلڄي ٫ن ؿََّ رن ٫ؼڄخڅ ٷخٽ ٻنخ ٯڀڄخنخ  - 

ؿڀٌٓخ ٫ني ٫زي حهلل رن رَٔ ًٻخڅ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿڂ نټن نلن 
 څ ٳِ ٫نٴٸظو ٬َٗحص رْٞ.نٔؤٿو ٳٸڀض أْٗوخ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٻخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ ى٘خځ رن ٌّٓٲ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن  - 
رَٔ ّليع أڅ أرخه ٛن٪ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬٣خڃخ ٳي٫خه ٳؤؿخرو ٳڀڄخ ٳَ٭ ڃن 

 ٬٣خڃو ٷخٽ حٿڀيڂ حٯٴَ ٿيڂ ًحٍكڄيڂ ًرخٍٹ ٿيڂ ٳْڄخ ٍُٷظيڂ.
ػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٛخٿق ٷخٽ كيػنِ أرٌ كيػنخ ٫زي حهلل كي - 

حٿِحىَّش ٫ن ٫زي حهلل رن رَٔ أڅ ٍؿٚ ؿخء اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّو٤ذ 
 حٿنخّ ٌّځ حٿـڄ٬ش ٳٸخٽ حؿڀْ ٳٸي آًّض ًآنْض.

َْ ٫ن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن كڄخى أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ِّّي رن هڄ - 
حهلل رن رَٔ ٫ن أرْو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نِٽ ٳٌٻًَح ٣ٍزش ٬٣ًخڃخ 
ًَٗحرخ ٳټخڅ ّؤٻپ حٿظڄَ ٠ًّ٪ حٿنٌٍ ٫ڀَ ٧يَ اٛز٬و ػڂ َّڃِ رو ػڂ ٷخځ ٳَٻذ رٰڀش 
ٿو ر٠ْخء ٳؤهٌص رڀـخڃيخ ٳٸڀض ّخ نزِ حهلل حى٩ حهلل ٿنخ ٳٸخٽ حٿڀيڂ رخٍٹ ٿيڂ ٳْڄخ ٍُٷظيڂ 

 ًحٍكڄيڂ.ًحٯٴَ ٿيڂ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن هخٿي ٫ن ڃ٬خًّش رن ٛخٿق ٫ن حرن ٫زي حهلل  - 

رن رَٔ ٫ن أرْو ٷخٽ أطخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸيڃض اٿْو ؿيطِ طڄَح ّٸڀڀو 
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٣ًزوض ٿو ًٓٸْنخىڂ ٳنٴٌ حٿٸيف ٳـجض رٸيف آهَ ًٻنض أنخ حٿوخىځ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
 ْو ًٓڀڂ أ٢٫ حٿٸيف حٿٌُ حنظيَ اٿْو.حهلل ٫ڀ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٜخځ رن هخٿي كيػنخ حٿلٔن رن أٌّد حٿل٠َڃِ ٷخٽ  - 
 كيػنِ ٫زي حهلل رن رَٔ ٷخٽ9

 ٻخنض أهظِ ٍرڄخ ر٬ؼظنِ رخٿِ٘ء اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ط٤َٳو اّخه ٳْٸزڀو ڃنِ.-
أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ ٛٴٌحڅ رن أڃْش كيػنخ ٛٴٌحڅ رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 

 ٫ڄًَ ٷخٽ كيػنِ ٫زي حهلل رن رَٔ حٿڄخُنِ ٷخٽ9
ر٬ؼنِ أرِ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أى٫ٌه اٿَ حٿ٬٤خځ ٳـخء ڃ٬ِ ٳڀڄخ ىنٌص -

حٿڄنِٽ أ٫َٓض ٳؤ٫ڀڄض أرٌُ ٳوَؿخ ٳظڀٸْخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٍكزخ رو 
و ٷ٤ْٴش ٻخنض ٫ني ُرَْطو ٳٸ٬ي ٫ڀْيخ ػڂ ٷخٽ أرِ ٕڃِ ىخص ٬٣خڃٺ ٳـخءص ٬ًًٟنخ ٿ

رٸ٬ٜش ٳْيخ ىٷْٶ ٷي ٫ٜيطو رڄخء ًڃڀق ٳ٬ٌٟظو رْن ّيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ٳٸخٽ هًٌح رٔڂ حهلل ڃن كٌحٿْيخ ًًًٍح ًًٍطيخ ٳبڅ حٿزَٻش ٳْيخ ٳؤٻپ ٌٍٓٽ حهلل 

نيخ ٳ٠خٿش ػڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٻڀنخ ڃ٬و ًٳ٠پ ڃ
 ًٓڀڂ حٿڀيڂ حٯٴَ ٿيڂ ًحٍكڄيڂ ًرخٍٹ ٫ڀْيڂ ًًٓ٪ ٫ڀْيڂ ٳِ أٍُحٷيڂ.

كيػنپ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ ٛٴٌحڅ كيػنخ أُىَ رن ٫زي حهلل ٫ن  - 
ٚ أً أٷپ ٫زي حهلل رن رَٔ ٷخٽ9 ٿٸي ٓڄ٬ض كيّؼخ ڃنٌ ُڃخڅ اًح ٻنض ٳِ ٷٌځ ٫َّ٘ن ٍؿ

 أً أٻؼَ ٳظٜٴلض ٳِ ًؿٌىيڂ ٳڀڂ طَ ٳْيڂ ٍؿٚ ّيخد ٳِ حهلل ٳخ٫ڀڂ أڅ حٕڃَ ٷي ٍٵ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫ْخٕ كيػنخ كٔخڅ رن نٌف ٫ن ٫ڄًَ رن  -

 ٷْْ ٫ن ٫زي حهلل رن رَٔ ٷخٽ9
ڃلڄي ٷخٽ حٿنزِ  أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٫َحرْخڅ ٳٸخٽ أكيىڄخ ڃن هَْ حٿَؿخٽ ّخ-

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٣خٽ ٫ڄَه ًكٔن ٫ڄڀو ًٷخٽ حٓهَ اڅ َٗحث٪ حٗٓٚځ ٷي 
 ٻؼَص ٫ڀْنخ ٳزخد نظڄٔٺ رو ؿخڃ٪ ٷخٽ ٙ ِّحٽ ٿٔخنٺ ٣ٍزخ ڃن ًٻَ حهلل ٫ِ ًؿپ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ كَِّ ٷخٽ9 - 
ذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض أٍأّض ٓؤٿض ٫زي حهلل رن رَٔ حٿڄخُنِ ٛخك-

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أْٗوخ ٻخڅ ٷخٽ ٻخڅ ٳِ ٫نٴٸظو ٬َٗحص رْٞ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ كَِّ ٷخٽ9 -
ٷڀض ٿ٬زي حهلل رن رَٔ ًنلن ٯڀڄخڅ ٙ ن٬ٸپ حٿ٬ڀڂ أْٗوخ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 ٻخڅ ر٬نٴٸظو ٬َٗحص رْٞ. ًٓڀڂ ٷخٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ِّّي رن هَْ ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

 رَٔ ٷخٽ9
َِ ٷخٽ - ؿخء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ أرِ ٳنِٽ ٫ڀْو أً ٷخٽ ٿو أرِ حنِٽ ٫ڀ

ربٛز٬ْو حٿٔزخرش ٳؤطخه ر٬٤خځ ًكْٔش ًٌّٓٶ ٳؤٻڀو ًٻخڅ ّؤٻپ حٿظڄَ ًّڀٸِ حٿنٌٍ ًٛٲ 
ًحٿ٤ٌَٓ ر٨يَىڄخ ڃن ٳْو ػڂ أطخه رَ٘حد ٳَ٘د ػڂ نخًٿو ڃن ٫ن ّڄْنو ٳٸخٽ ٳؤهٌ رڀـخځ 

 ىحرظو ٳٸخٽ حى٩ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿِ ٳٸخٽ حٿڀيڂ رخٍٹ ٿيڂ ٳْڄخ ٍُٷظيڂ ًحٯٴَ ٿيڂ ًحٍكڄيڂ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش أهزَنِ ِّّي رن هڄَْ ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 
 ي حهلل رن رَٔ ٫ز
ٷخٽ نِٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ أرِ أً ٷخٽ أرِ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

َِ ٷخٽ ٳنِٽ ٫ڀْو ٳؤطخه ر٬٤خځ أً رلْْ ٷخٽ ٳؤٻپ ػڂ أطخه رَ٘حد ٷخٽ ٳَ٘د  ًٓڀڂ حنِٽ ٫ڀ
 ٷخٽ ػڂ نخًٿو ڃن ٫ن ّڄْنو ٷخٽ ًٻخڅ اًح أٻپ أٿٸَ حٿنٌحس ًٛٲ ٬ٗزش أنو ًٟ٪ حٿنٌحس

٫ڀَ حٿٔزخرش ًحٿ٤ٌَٓ ػڂ ٍڃَ ريخ ٳٸخٽ ٿو أرِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل حى٩ ٿنخ ٳٸخٽ حٿڀيڂ رخٍٹ ٿيڂ 
 ٳْڄخ ٍُٷظيڂ ًحٯٴَ ٿيڂ ًحٍكڄيڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن رلَ ٷخٽ كيػنخ ٫َْٔ رن ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ  - 
رَٔ حٿٔڀڄْْن ٷخٽ ٫زي حٿَكڄن رن ِّّي ٬ّنِ حرن ؿخرَ ٫ن ٫زْي حهلل رن ُّخى ٫ن حرنِ 

ىهڀض ٫ڀْيڄخ ٳٸڀض َّكڄټڄخ حهلل حٿَؿپ ڃنخ َّٻذ ىحرظو ٳ٠َْريخ رخٿ١ٌٔ ًّټٴليخ 
رخٿڀـخځ ىپ ٓڄ٬ظڄخ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ًٿٺ ْٗجخ ٷخٙ ٙ ڃخ ٓڄ٬نخ ڃنو 
ٳِ ًٿٺ ْٗجخ ٳبًح حڃَأس ٷي نخىص ڃن ؿٌٱ حٿزْض أّيخ حٿٔخثپ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ّٸٌٽ ًڃخ 

ىحرش ٳِ حٍٕٝ ًٙ ٣خثَ ٤َّْ رـنخكْو اٙ أڃڂ أڃؼخٿټڂ ڃخ ٳ٣َنخ ٳِ حٿټظخد ڃن  ڃن
 ِٗء ٳٸخٙ ىٌه أهظنخ ًىِ أٻزَ ڃنخ ًٷي أىٍٻض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن حٓلٶ حٿ٤خٿٸخنِ ٷخٽ كيػنخ حٿٌٿْي رن ڃٔڀڂ  - 
 ٫ن ّلَْ رن كٔخڅ ٷخٽ

٬ض ٫زي حهلل رن رَٔ حٿڄخُنِ ّٸٌٽ طًَڅ ّيُ ىٌه ٳؤنخ رخ٬ّض ريخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ٓڄ-
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طٌٜڃٌح ٌّځ حٿٔزض اٙ ٳْڄخ 

 حٳظَٝ ٫ڀْټڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ى٘خځ رن ٬ْٓي أرٌ أكڄي كيػنخ كٔن رن أٌّد  - 

 ٫زي حهلل رن رَٔ ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9 حٿل٠َڃِ ٷخٽ كيػنِ
 ٻخنض أهظِ طز٬ؼنِ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿييّش ٳْٸزڀيخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخى٘خځ رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنِ حٿلٔن رن أٌّد حٿل٠َڃِ  - 

ڀْو ًٓڀڂ ّٸزپ حٿييّش ًٙ ّٸزپ ٷخٽ كيػنِ ٫زي حهلل رن رَٔ ٷخٽ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫
 حٿٜيٷش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٜخځ رن هخٿي ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫زي حهلل حٿلٔن رن أٌّد  - 
 حٿل٠َڃِ ٷخٽ9

أٍحنِ ٫زي حهلل رن رَٔ ٗخڃش ٳِ ٷَنو ٳ٬ٌٟض اٛز٬ِ ٫ڀْيخ ٳٸخٽ ًٟ٪ ٌٍٓٽ حهلل -
 خ ٷخٽ أرٌ ٫زي حهلل ًٻخڅ ًح ؿڄش.ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٛز٬و ٫ڀْيخ ػڂ ٷخٽ ٿظزڀٰن ٷَن

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫ْخٕ ٷخٽ كيػنخ كٔخڅ رن نٌف كڄِٜ ٷخٽ9 - 
ٍأّض ٫زي حهلل رن رَٔ ّٸٌٽ طًَڅ ٻٴَ ىٌه ٳؤٗيي أنِ ٬ًٟظيخ ٫ڀَ ٻٲ ڃلڄي ٛڀَ -

ٙ ٿلخء حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًنيَ ٫ن ْٛخځ ٌّځ حٿٔزض اٙ ٳِ ٳ٠َّش ًٷخٽ اڅ ٿڂ ّـي أكيٻڂ ا
 ٗـَس ٳڀْٴ٤َ ٫ڀْو.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٌْس رن َّٗق كيػنخ رٸْش كيػنِ رلَْ رن ٬ٓي ٫ن  - 
هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن أرِ رٚٽ ٫ن ٫زي حهلل رن رَٔ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٷخٽ9
 رْن حٿڄڀلڄش ًٳظق حٿڄيّنش ٓض ٓنْن ًّوَؽ ڃْٔق حٿيؿخٽ ٳِ حٿٔخر٬ش.-
ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ رن ڃٌَٓ ٷخٽ ٫زي حهلل ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن حٿلټڂ كي - 

كيػنخ حٓڄخ٫ْپ ٬ّنِ حرن ٫ْخٕ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن حٿلڄَُْ ٫ن ٫زي حهلل 
 رن رَٔ حٿڄخُنِ ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

أطخه ڃڄخ ّڀِ ؿيحٍه ًٙ ّؤطْو  ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أطَ رْض ٷٌځ-
 ڃٔظٸزٚ رخرو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس ٷخٽ كيػنخ ٛٴٌحڅ ٷخٽ كيػنِ ِّّي رن  - 
 هڄَْ حٿَكزِ ٫ن ٫زي حهلل رن رَٔ حٿڄخُنِ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9

ًٻْٲ ط٬َٳيڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳِ ڃخ ڃن أڃظِ ڃن أكي اٙ ًأنخ أ٫َٳو ٌّځ حٿٸْخڃش ٷخٿٌح -
ٻؼَس حٿوٚثٶ ٷخٽ أٍأّض ٿٌ ىهڀض ٛزَس ٳْيخ هْپ ىىڂ ريڂ ًٳْيخ ٳَّ أٯَ ڃلـپ أڃخ 

 ٻنض ط٬َٳو ڃنيخ ٷخٽ رڀَ ٷخٽ ٳبڅ أڃظِ ٌّڃجٌ ٯَ ڃن حٿٔـٌى ڃلـڀٌڅ ڃن حٿٌٌٟء.
ڂ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ رن ڃٌَٓ ٷخٽ ٫زي حهلل ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن حٿلټ - 

 كيػنخ رٸْش ٷخٽ ًكيػنِ ڃلڄي رن ٫زي حٿَكڄن حٿْلٜزِ ٷخٽ9
ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن رَٔ ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ؿخء حٿزخد ّٔظؤًڅ ٿڂ ّٔظٸزڀو ّٸٌٽ ّڄِ٘ ڃ٪ حٿلخث٢ كظَ ّٔظؤًڅ 
 ٳْئًڅ ٿو أً ّنَٜٱ.

ػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ِّّي رن هڄَْ ٫ن كيػنِ ٫زي حهلل كي - 
 ٫زي حهلل رن رَٔ ٷخٽ9

نِٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ أرِ ٷخٽ ٳٸَرنخ ٿو ٬٣خڃخ ٣ًٍزش ٳؤٻپ ڃنيخ ػڂ -
أطَ رظڄَ ٳټخڅ ّؤٻڀو ًّڀٸِ حٿنٌٍ ربٛز٬و ّـڄ٪ حٿٔزخرش ًحٿ٤ٌَٓ ٷخٽ ٬ٗزش ىٌ ٧نِ 

ڂ أطَ رَ٘حد ٳَ٘رو ػڂ نخًٿو حٿٌُ ٫ن ّڄْنو ٷخٽ ٳٸخٽ أرِ ًأهٌ ًىٌ ٳْو اڅ ٗخء حهلل ػ
 رڀـخځ ىحرظو حى٩ حهلل ٿنخ ٷخٽ9 حٿڀيڂ رخٍٹ ٿيڂ ٳْڄخ ٍُٷظيڂ ًحٯٴَ ٿيڂ ًحٍكڄيڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ِّّي رن هڄَْ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي  - 
كيّغ هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ُحٍىڂ ٳٌٻَ ڃ٬نَ حهلل رن رَٔ ّليع ٫ن أرْو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح

 حرن ؿ٬ٴَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ڃ٬خٍّش ٬ّنِ حرن ٛخٿق  - 

 ٫ن أرِ حٿِحىَّش ٷخٽ9
ٻنض ؿخٿٔخ ڃ٪ ٫زي حهلل رن رَٔ ٌّځ حٿـڄ٬ش ٳـخء ٍؿپ ّظو٤َ ٍٷخد حٿنخّ ًٌٍٓٽ حهلل -

 ٳٸي آًّض ًآنْض.ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ ٳٸخٽ9 حؿڀْ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ڃ٬خًّش ٬ّنِ حرن ٛخٿق  - 

 ٫ن ٫ڄًَ رن ٷْْ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن رَٔ ّٸٌٽ9
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ؿخء أ٫َحرْخڅ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أكيىڄخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أُ حٿنخّ -
ٓهَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ َٗحث٪ حٗٓٚځ ٷي هَْ ٷخٽ ڃن ٣خٽ ٫ڄَه ًكٔن ٫ڄڀو ًٷخٽ ح

َِ ٳڄَنِ رؤڃَ أطؼزض رو ٳٸخٽ ٙ ِّحٽ ٿٔخنٺ ٣ٍزخ رٌٻَ حهلل ٫ِ ًؿپ.  ٻؼَص ٫ڀ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ٷخٽ كيػنخ كَِّ رن ٫ؼڄخڅ ٷخٽ ٓؤٿض ٫زي  - 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  حهلل رن رَٔ ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ
ْٗوخ ٷخٽ ٻخڅ ڃن أٗذ ڃن ًٿٺ ًٿټن ٻخڅ ٳِ ٿلْظو ًٍرڄخ ٷخٽ ٳِ ٫نٴٸظو ٬َٗحص 

 رْٞ.
 ػثذ اهلل تٓ اٌؽشز تٓ ظضء اٌضت١ذٞ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي كيػنخ ٿْغ ٬ّنِ حرن ٬ٓي ٫ن ِّّي  - 
 رْيُ ّٸٌٽ٬ّ9نِ حرن أرِ كزْذ أنو ٓڄ٪ ٫زي حهلل رن حٿلَع حٿِ

أنخ أًٽ ڃن ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ ّزٌٽ أكيٻڂ ڃٔظٸزپ حٿٸزڀش ًأنخ أًٽ -
 ڃن كيع حٿنخّ رٌٿٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿ٠لخٹ رن ڃوڀي ٫ن ٫زي حٿلڄْي ٬ّنِ حرن ؿ٬ٴَ ٷخٽ  - 
 9كيػنِ ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن ٫زي حهلل رن حٿلَع رن ؿِء حٿِرْيُ ٷخٽ

أنخ أًٽ حٿڄٔڀڄْن ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنيَ أڅ ّزٌٽ أكي ڃٔظٸزپ حٿٸزڀش -
 ٳوَؿض اٿَ حٿنخّ ٳؤهزَطيڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ُّخى  - 
 ٫ن ٫زي حهلل رن حٿلَع رن ؿِء حٿِرْيُ ٷخٽ9

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌٗحء ٳِ حٿڄٔـي ٳؤٷْڄض حٿٜٚس ٳؤىهڀنخ أّيّنخ أٻڀنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-
 ٳِ حٿلَٜ ػڂ ٷڄنخ نٜڀِ ًٿڂ نظٌٟؤ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ُّخى  - 
حٿل٠َڃِ أنو ٓڄ٪ ٫زي حهلل رن حٿلَع رن ؿِء حٿِرْيُ ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9
 يخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّزٌٽ أكينخ ڃٔظٸزپ حٿٸزڀش.ن-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ٫زي حهلل رن حٿڄَْٰس ٷخٽ  - 

 ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن حٿلَع رن ؿِء ّٸٌٽ9
 ڃخ ٍأّض أكيح ٻخڅ أٻؼَ طزٔڄخ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.-
هلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخًٍڅ ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ًٓڄ٬ض أنخ ڃن ىخًٍڅ كيػنخ ٫زي ح - 

ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن ًىذ ٷخٽ أهزَنِ كٌْس رن َّٗق ٷخٽ أهزَنِ ٫ٸزش رن ڃٔڀڂ ٫ن 
 ٫زي حهلل رن حٿلَع رن ؿِء حٿِرْيُ ٷخٽ9

ْڄض ٻنخ ٌّڃخ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿٜٴش ٳٌٟ٪ ٿنخ ٬٣خڃخ ٳؤٻڀنخ ٳؤٷ-
 حٿٜٚس ٳٜڀْنخ ًٿڂ نظٌٟؤ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخًٍڅ كيػنخ ٫زي حهلل رن ًىذ ٷخٽ كيػنِ كٌْس ٫ن  - 
 ٫ٸزش رن ڃٔڀڂ حٿظـْزِ ٷخٽ9
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ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن حٿلَع رن ؿِء حٿِرْيُ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
خڃش ٷخٽ ٫زي حهلل ًٿڂ َّٳ٬و ٷخٽ ٫زي ّٸٌٽ ًّپ ٿ٫ٖٸخد ًر٤ٌڅ حٕٷيحځ ڃن حٿنخٍ ٌّځ حٿٸْ

 حهلل ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ىخًٍڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ كٌْس رن َّٗق ٫ن ٫ٸزش  - 

 رن ڃٔڀڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن حٿلَع رن ؿِء ّٸٌٽ9
 ڃن حٿنخٍ.ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ًّپ ٿ٫ٖٸخد ًر٤ٌڅ حٕٷيحځ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ كيػنخ ٿْغ رن ٬ٓي ٷخٽ كيػنخ ِّّي رن أرِ  - 

 كزْذ أنو ٓڄ٪ ٫زي حهلل رن حٿلَع حٿِرْيُ ّٸٌٽ9
أنخ أًٽ ڃن ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ ّزٌٽ أكيٻڂ ڃٔظٸزپ حٿٸزڀش ًأنخ أًٽ -

 ڃن كَيع حٿنخّ رٌٿٺ.
 كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن حٓلٶ ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ٫زي حهلل رن كيػنخ ٫زي حهلل - 

 حٿڄَْٰس ٷخٽ أهزَنِ ٫زي حهلل رن حٿلَع رن ؿِء حٿِرْيُ ٷخٽ9
ّٸٌٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّزٌٽ أكيٻڂ ڃٔظٸزپ حٿٸزڀش ًأنخ أًٽ ڃن كَيع -

 حٿنخّ رٌٿٺ.
كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن هخٿي رن أرِ ٫ڄَحڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ  - 

 ًٓڀْڄخڅ رن ُّخى حٿل٠َڃِ ٫ن ٫زي حهلل رن حٿلَع رن ؿِء حٿِرْيُ ٷخٽ9
أٻڀنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌٗحء ٳِ حٿڄٔـي ػڂ أٷْڄض حٿٜٚس ٳ٠َرنخ -

 أّيّنخ ٳِ حٿلَٜ ػڂ ٷڄنخ ٳٜڀْنخ ًٿڂ نظٌٟؤ.
ٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ كٌْس رن َّٗق ٫ن ٫ٸزش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ك - 

 رن ڃٔڀڂ ٷخٽ9
ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن حٿلَع رن ؿِء حٿِرْيُ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 ّٸٌٽ ًّپ ٿ٫ٖٸخد ًر٤ٌڅ حٕٷيحځ ڃن حٿنخٍ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخًٍڅ كيػنخ ٫زي حهلل رن ًىذ كيػنخ ٫ڄًَ أڅ  - 

ڄخڅ رن ُّخى حٿل٠َڃِ كيػو أڅ ٫زي حهلل رن حٿلَع رن ؿِء حٿِرْيُ كيػو أنو ڃَ ٓڀْ
ًٛخكذ ٿو رؤّڄن ًٳجش ڃن ٷَّٖ ٷي كڀٌح أٍُىڂ ٳـ٬ڀٌىخ ڃوخٍّٶ ّـظڀيًڅ ريخ ًىڂ 
٫َحس ٷخٽ ٫زي حهلل ٳڀڄخ ڃٍَنخ ريڂ ٷخٿٌح اڅ ىئٙء ٷٌْٔٔڅ ٳي٫ٌىڂ ػڂ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

خ أرًَٜه طزيىًح ٳَؿ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَؽ ٫ڀْيڂ ٳڀڄ
ڃ٠ٰزخ كظَ ىهپ ًٻنض أنخ ًٍحءه حٿلـَس ٳٔڄ٬ظو ّٸٌٽ ٓزلخڅ حهلل ٙ ڃن حهلل حٓظلٌْح 
ًٙ ڃن ٌٍٓٿو حٓظظًَح ًأځ أّڄن ٫نيه طٸٌٽ حٓظٰٴَ ٿيڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٫زي حهلل 

َُٚ؟؟ ڃخ أٓظٰٴَ ٿيڂ ٷخٽ ٫زي حهلل ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن   ىخًٍڅ.ٳز
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى ًكٔن رن ڃٌَٓ ٷخٙ كيػنخ حرن ٿي٬ْش  - 

ًكٔن رن ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ىٍحؽ ٷخٽ ڃٌَٓ ٳِ كيّؼو ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي 
 حهلل رن حٿلَع رن ؿِء حٿِرْيُ ٷخٽ9
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ٵ حٿزوض طڀٔ٪ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٳِ حٿنخٍ كْخص ٻؤڃؼخٽ أ٫نخ-
اكيحىن حٿڀ٬ٔش ٳْـي كڄٌطيخ أٍر٬ْن هَّٴخ ًاڅ ٳِ حٿنخٍ ٫ٸخٍد ٻؤڃؼخٽ حٿزٰخٽ حٿڄٌٻٴش 

 طڀٔ٪ اكيحىن حٿڀ٬ٔش ٳْـي كڄٌطيخ أٍر٬ْن ٓنش.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ٫زي حهلل رن حٿڄَْٰس ٷخٽ9 - 
ُ ٷخٽ ڃخ ٍأّض أكيح أٻؼَ طزٔڄخ ڃن ٌٍٓٽ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن حٿلَع رن ؿِء حٿِرْي-

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ كيػنخ ٿْغ رن ٬ٓي ٫ن ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن  - 

 ٫زي حهلل رن حٿلَع رن ؿِء حٿِرْيُ ٷخٽ9
أنخ أًٽ أنخ أًٽ ڃن ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ ّزٌٿن أكيٻڂ ڃٔظٸزپ حٿٸزڀش ً-

 ڃن كيع حٿنخّ رٌٿٺ.
 ػذٞ تٓ ػ١ّشج اٌىٕذٞ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ؿََّ رن كخُځ ٷخٽ كيػنخ ٫يُ رن  - 
 ٫يُ ٷخٽ أهزَنِ ٍؿخء رن كٌْس ًحٿ٬َّ رن ٫ڄَْس ٫ن أرْو ٫يُ ٷخٽ9

ْ ٍؿٚ ڃن ك٠َڃٌص اٿَ ٌٍٓٽ هخٛڂ ٍؿپ ڃن ٻنيس ّٸخٽ ٿو اڃَإ حٿٸْْ رن ٫خر-
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ أٍٝ ٳٸ٠َ ٫ڀَ حٿل٠َڃِ رخٿزْنش ٳڀڂ طټن ٿو رْنش ٳٸ٠َ 
٫ڀَ حڃَإ حٿٸْْ رخٿْڄْن ٳٸخٽ حٿل٠َڃِ اڅ أڃټنظو ڃن حٿْڄْن ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًىزض ًحهلل 

ش أً ًٍد حٿټ٬زش أٍِٟ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن كڀٲ ٫ڀَ ّڄْن ٻخًر
ٿْٸظ٤٪ ريخ ڃخٽ أهْو ٿٸِ حهلل ًىٌ ٫ڀْو ٯ٠زخڅ ٷخٽ ٍؿخء ًطٚ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ اڅ حٿٌّن ّ٘ظًَڅ ر٬يي حهلل ًأّڄخنيڂ ػڄنخ ٷڀْٚ ٳٸخٽ حڃَإ حٿٸْْ ڃخًح ٿڄن طَٻيخ ّخ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ حٿـنش ٷخٽ ٳؤٗيي أنِ ٷي طَٻظيخ ٿو ٻڀيخ.
كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن آڄخ٫ْپ رن هخٿي ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ڃَطْن  - 

 كيػنِ ٷْْ رن ٫يُ رن ٫ڄَْس حٿټنيُ ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ أّيخ حٿنخّ ڃن ٫ڄپ ڃنټڂ ٿنخ ٫ڀَ ٫ڄپ ٳټظڄنخ ڃنو -

ڃو٤ْخ ٳڄخ ٳٌٷو ٳيٌ ٯپ ّؤطِ رو ٌّځ حٿٸْخڃش ٷخٽ ٳٸخځ ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ أٌٓى ٷخٽ ڃـخٿي 
خىس ٻؤنِ أن٨َ اٿْو ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اٷزپ ٫نِ ٫ڄڀٺ ٳٸخٽ ًڃخ ًحٹ ٷخٽ ىٌ ٬ٓي رن ٫ز

ٓڄ٬ظٺ طٸٌٽ ٻٌح ًٻٌح ٷخٽ ًأنخ أٷٌٽ ًٿٺ حٓڅ ڃن حٓظ٬ڄڀنخه ٫ڀَ ٫ڄپ ٳڀْـت رٸڀْڀو 
 ًٻؼَْه ٳڄخ أًطَ ڃنو أهٌه ًڃخ نيَ ٫نو حنظيَ.

ن ٷْْ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ ٷخٽ أنزؤنخ آڄخ٫ْپ ٫ - 
 كيػنِ ٫يُ رن ٫ڄَْس ٳٌٻَ حٿليّغ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حرن أرِ هخٿي ٫ن ٷْْ رن كخُځ ٫ن ٫يُ  - 
 رن ٫ڄَْس حٿټنيُ ٷخٽ9

 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن حٓظ٬ڄڀنخه ٫ڀَ ٫ڄپ ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-
َْ كيػنخ ْٓٲ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫يُ رن ٫يُ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄ - 

 حٿټنيُ ّليع ٫ن ڃـخىي ٷخٽ كيػنِ ڃٌٿَ ٿنخ أنو ٓڄ٪ ٫يّخ ّٸٌٽ9
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ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٙ ٬ٌّد حٿ٬خڃش ر٬ڄپ -
حٿوخٛش كظَ ًَّح حٿڄنټَ رْن ٧يَحنْيڂ ًىڂ ٷخىًٍڅ ٫ڀَ أڅ ّنټًَه ٳٚ ّنټًَه ٳبًح 

 د حهلل حٿوخٛش ًحٿ٬خڃش.ٳ٬ڀٌح ًٿٺ ٫ٌ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ؿََّ رن كخُځ ٷخٽ كيػنِ ٫يُ رن ٫يُ ٫ن ٍؿخء  - 

ٷخٽ ؿََّ ًُحىنِ أٌّد ًٻنخ ليّغ رن كٌْس ًحٿ٬َّ رن ٫ڄَْس ٫ن أرْو ٫يُ ٳٌٻَ حٿ
 ڃن ٫يُ ٷخٽ9ليّغ ؿڄ٬ْخ كْن ٓڄ٬نخ حٿ

څ حٿٌّن ّ٘ظًَڅ ر٬يي حهلل ًأّڄخنيڂ ٷخٽ ٫يُ ًكيػنخ حٿ٬َّ رن ٫ڄَْس ٳنِٿض ىٌه حّٓش ا-
 ػڄنخ ٷڀْٚ اٿَ آهَىخ ًٿڂ أكٴ٨و أنخ ٌّڃجٌ ڃن ٫يُ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ ٷخٽ كيػنِ ٿْغ ٬ّنِ حرن ٬ٓي ٷخٽ  - 
 كيػنِ ٫زي حهلل رن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ كْٔن ٫ن ٫يُ رن أرِ ٫يُ حٿټنيُ ٫ن أرْو9

  ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿؼْذ ط٬َد ٫ن نٴٔيخ ًحٿزټَ ٍٟخىخ ٛڄظيخ.٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن آڄخ٫ْپ ٷخٽ  - 

 ٓڄ٬ض ٷْٔخ ّليع ٫ن ٫يُ رن ٫ڄَْس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9
ٌّځ حٿٸْخڃش ٳٸخځ ٍؿپ ڃن  ڃن حٓظ٬ڄڀنخه ڃنټڂ ٫ڀَ ٫ڄپ ٳټظڄنخ ڃو٤ْخ ٳيٌ ٯپ ّؤطِ رو-

حٿٸٌځ آىځ ٣ٌحٽ ڃن حٕنٜخٍ ٳٸخٽ ٙ كخؿش ٿِ ٳِ ٫ڄڀٺ ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڂ ٷخٽ انِ ٓڄ٬ظٺ آنٴخ طٸٌٽ ٷخٽ ٳؤنخ أٷٌٽ حٓڅ ڃن حٓظ٬ڄڀنخه ڃنټڂ ٫ڀَ ٫ڄپ 

 ٳڀْؤص رٸڀْڀو ًٻؼَْه ٳبڅ أطِ رِ٘ء أهٌه ًاڅ نيِ ٫نو حنظيَ.
٫ڀِ كيّغ  كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫ْخٕ ًآلٶ رن ٫َْٔ ًىٌح كيػنخ ٫زي حهلل - 

ٷخٽ كيػنخ حٿڀْغ رن ٬ٓي ٷخٽ كيػنِ ٫زي حهلل رن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ كْٔن حٿڄټِ ٫ن 
 ٫يُ حرن ٫يُ حٿټنيُ ٫ن أرْو ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ٌٽ حهلل ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل أًَْٗح ٫ڀَ حٿنٔخء ٳِ أنٴٔين ٳٸخٿٌح اڅ حٿزټَ طٔظلِ ّخ ٍٓ-
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿؼْذ ط٬َد ٫ن نٴٔيخ رڀٔخنيخ ًحٿزټَ ٍٟخىخ ٛڄظيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن حٿلـخؽ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن ڃزخٍٹ  - 
ٷخٽ أنزؤنخ ْٓٲ حرن أرِ ٓڀْڄخڅ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫يُ رن ٫يُ حٿټنيُ ّٸٌٽ كيػنِ ڃٌٿَ ٿنخ 

 ؿيُ ّٸٌٽ9 أنو ٓڄ٪
 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٙ ٬ٌّد ٳٌٻَ حٿليّغ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫زي حهلل كيػنخ ڃ٬ظڄَ رن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ ٷَأص  - 

٫ڀَ حٿٴ٠ْپ رن ڃَْٔس ٷخٽ كيػنِ حرن كَِّ أڅ ٷْْ حرن أرِ كخُځ كيػو حرن ٫يُ رن 
 ٫ڄَْس ٷخٽ9

خڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٓـي ٍَّ رْخٝ ار٤و ػڂ اًح أٓڀڂ أٷزپ رٌؿيو ٫ن ٻ-
ّڄْنو كظَ ٍَّ رْخٝ هيه ػڂ ّٔڀڂ ٫ن ّٔخٍه ًّٸزپ رٌؿيو كظَ ٍَّ رْخٝ هيه ٫ن 
ّٔخٍه ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ًكيػنِ ّلَْ رن ڃ٬ْن ٷخٽ كيػنخ ڃ٬ظڄَ رن ٓڀْڄخڅ ٳٌٻَ 

 حٿليّغ.
 هلل ػٕٗ.ِشداط األعٍّٟ سظٟ اؼذ٠س 
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي ٷخٽ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن ٷْْ ٫ن  - 
 ڃَىحّ حٕٓڀڄِ ٷخٽ9

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ّٸزٞ حٿٜخٿق حًٕٽ ٳخًٕٽ ًّزٸَ ٻلؼخٿش -
 حٿظڄَ.

ْْ ٷخٽ ٓڄ٬ض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنِ ٷ - 
ڃَىحٓخ حٕٓڀڄِ ٷخٽ ّٸزٞ حٿٜخٿلٌڅ حًٕٽ ٳخًٕٽ كظَ ّزٸَ ٻلؼخٿش حٿظڄَ أً حٿ٬َْ٘ 

 ٙ ّزخٿِ حهلل ريڂ ْٗجخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڀَ ٷخٽ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن ٷْْ ٫ن ڃَىحّ  - 

 حٕٓڀڄِ ٷخٽ9
ًٕٽ كظَ ّزٸَ ٻلؼخٿش ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸزٞ حٿٜخٿلٌڅ حًٕٽ ٳخ-

 حٿظڄَ أً حٿ٬َْ٘ ٙ ّزخٿِ حهلل ريڂ ْٗجخ.
 أتٟ شؼٍثح اٌخؾٕٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أٌّد ٫ن أرِ  - 
 ٷٚرش ٫ن أرِ ػ٬ڀزش9

ٽ اڅ ٿڂ طـيًح ٯَْىخ أنو ٓؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٷيًٍ أىپ حٿټظخد ٳٸخ-
 ٳخٯٔپ ًح٣زن ًٓؤٿو ٫ن ٿلٌځ حٿلڄَ ٳنيخه ٫ن ًٿٺ ٫ًن ٻپ ٓز٪ ًُ نخد.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫يُ ٫ن ىحًى ٫ن ڃټلٌٽ ٫ن أرِ ػ٬ڀزش  - 
 حٿو٘نِ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ أكزټڂ اٿِ ًأٷَرټڂ ڃنِ ٳِ حٓهَس ڃلخٓنټڂ -
ًاڅ أر٠ٰټڂ اٿِ ًأر٬يٻڂ ڃنِ ٳِ حٓهَس ڃٔخًّټڂ أهٚٷخ حٿؼَػخًٍڅ حٿڄظٴْيٸٌڅ أهٚٷخ 

 حٿڄظ٘يٷٌڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلـخؽ كيػنخ ِّّي رن أ٣ٍؤس ٫ن ڃټلٌٽ ٫ن أرِ  - 

 ػ٬ڀزش حٿو٘نِ ّٸٌٽ9
ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ أىپ ْٛي ٳٸخٽ اًح أٍٓڀض ٻڀزٺ ًًٻَص حٓڂ حهلل ٳؤڃٔٺ ٫ڀْٺ ٳټپ -

ٷڀض ًاڅ ٷظپ ٷخٽ ٷڀض انخ أىپ ٍڃِ ٷخٽ ڃخ ٍىص ٫ڀْٺ ٷٌٓٺ ٳټپ ٷخٽ ٷڀض انخ أىپ ٓٴَ 
نڄَ رخٿْيٌى ًحٿنٜخٍٍ ًحٿڄـٌّ ًٙ نـي ٯَْ آنْظيڂ ٷخٽ ٳبڅ ٿڂ طـيًح ٯَْىخ ٳخٯٔڀٌىخ 

 رخٿڄخء ػڂ ٻڀٌح ٳْيخ ًحَٗرٌح.
ن ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ٷخٽ ٿْغ ٫ن ڃ٬خًّش رن ٛخٿق ٫ - 

 رن ؿزَْ ٫ن أرْو ٷخٽ
ٓڄ٬ض أرخ ػ٬ڀزش حٿو٘نِ ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٓڄ٬و ّٸٌٽ ًىٌ -

رخٿٴ٤ٔخ١ ٳِ هٚٳش ڃ٬خًّش ًٻخڅ ڃ٬خًّش أٯٍِ حٿنخّ حٿٸ٤ٔن٤ْنْش ٳٸخٽ ًحهلل ٙ ط٬ـِ 
ٳظق  ىٌه حٕڃش ڃن نٜٲ ٌّځ اًح ٍأّض حٿ٘خځ ڃخثيس ٍؿپ ًحكي ًأىپ رْظو ٳ٬ني ًٿٺ

 حٿٸ٤ٔن٤ْنْش.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٿْغ ٷخٽ كيػنِ ٫ٸْپ رن هخٿي ٫ن حرن  - 
ٗيخد ٫ن أرِ اىٍّْ ٫ن أرِ ػ٬ڀزش حٿو٘نِ ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو 

 ٷخٽ9
 كَځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿلٌځ حٿلڄَ حٕىڀْش ًٿلڂ ٻپ ًُ نخد ڃن حٿٔزخ٩.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن رلَ ٷخٽ كيػنخ حٿٌٿْي رن ڃٔڀڂ كيػنخ ٫زي حهلل  - 

 ٬ّنِ حرن ُرَ أنو ٓڄ٪ ڃٔڀڂ رن ڃ٘ټڂ ّٸٌٽ كيػنخ أرٌ ػ٬ڀزش حٿو٘نِ ٷخٽ9
ٻخڅ حٿنخّ اًح نِٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃنِٙ ٳ٬ٔټَ طٴَٷٌح ٫نو ٳِ حٿ٬٘خد -

حٿ٤ْ٘خڅ ٷخٽ ٳټخنٌح ر٬ي ًٿٺ اًح نِٿٌح حن٠ڂ ر٠٬يڂ اٿَ ر٬ٞ ًحًٕىّش انڄخ ًٿټڂ ڃن 
 كظَ انٺ ٿظٸٌٽ ٿٌ ر٤ٔض ٫ڀْيڂ ٻٔخء ٿ٬ڄيڂ أً نلٌ ًٿٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن  - 
 أرِ ػ٬ڀزش حٿو٘نِ ٷخٽ9

 حٻظذ ٿِ رؤٍٝ ٻٌح ًٻٌح رؤٍٝ أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل-
رخٿ٘خځ ٿڂ ٨ّيَ ٫ڀْيخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْنجٌ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٙ 
طٔڄ٬ٌڅ اٿَ ڃخ ّٸٌٽ ىٌح ٳٸخٽ أرٌ ػ٬ڀزش ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٿظ٨يَڅ ٫ڀْيخ ٷخٽ ٳټظذ ٿو ريخ 

ًٻڀزِ حٿٌُ ٿْْ  ٷخٽ ٷڀض ٿو ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أٍٟنخ أٍٝ ْٛي ٳؤٍٓپ ٻڀزِ حٿڄټڀذ
رڄټڀذ ٷخٽ اًح أٍٓڀض ٻڀزٺ حٿڄټڀذ ًٓڄْض ٳټپ ڃخ أڃٔٺ ٫ڀْٺ ٻڀزٺ حٿڄټڀذ ًاڅ ٷظپ 
ًاڅ أٍٓڀض ٻڀزٺ حٿٌُ ٿْْ رڄټڀذ ٳؤىٍٻض ًٻخطو ٳټپ ًٻپ ڃخ ٍى ٫ڀْٺ ٓيڄٺ ًاڅ ٷظپ 
ًٓڂ حهلل ٷخٽ ٷڀض ّخ نزِ حهلل اڅ أٍٟنخ أٍٝ أىپ ٻظخد ًانيڂ ّؤٻڀٌڅ ٿلڂ هنَِّ 

ْٲ أٛن٪ رآنْظيڂ ًٷيًٍىڂ ٷخٽ اڅ ٿڂ طـيًح ٯَْىخ ٳخٍك٠ٌىخ ًَّ٘رٌڅ حٿوڄَ ٳټ
ًح٣زوٌح ٳْيخ ًحَٗرٌح ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ّلپ ٿنخ ڃڄخ ّلَځ ٫ڀْنخ ٷخٽ ٙ طؤٻڀٌح 

 ٿلٌځ حٿلڄَ حٕنْٔش ًٙ ٻپ ًُ نخد ڃن حٿٔزخ٩.
ٍّْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن أرِ اى - 

 حٿوٌٙنِ ٫ن أرِ ػ٬ڀزش حٿو٘نِ ٷخٽ9
 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن أٻپ ٻپ ًُ نخد ڃن حٿٔزخ٩.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ حرن  - 

 يػو9أرِ اىٍّْ رن ٫زي حهلل ٳِ هٚٳش ٫زي حٿڄڀٺ أڅ أرخ ػ٬ڀزش حٿو٘نِ ككيّغ ٗيخد ٫ن 
 أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن ٻپ ًُ نخد ڃن حٿٔزخ٩.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿِىَُ ٫ن أرِ اىٍّْ ٫ن أرِ ػ٬ڀزش  - 

 حٿو٘ن9ِ
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن أٻپ ٻپ ًُ نخد ڃن حٿٔزخ٩.-
رن ٫يُ ٷخٽ أنزؤنخ رٸْش ٫ن رلَْ حرن ٬ٓي ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُٻَّخ  - 

 هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن ؿزَْ رن نٴَْ ٫ن أرِ ػ٬ڀزش حٿو٘نِ أنو كيػيڂ ٷخٽ9
ٯًِص ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هْزَ ًحٿنخّ ؿْخ٩ ٳؤٛزنخ ريخ كڄَح ڃن -

ٱ كڄَ حٕنْ ٳٌرلنخىخ ٷخٽ ٳؤهزَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤڃَ ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌ
ٳنخىٍ ٳِ حٿنخّ أڅ ٿلٌځ كڄَ حٕنْ ٙ طلپ ٿڄن ٗيي أنِ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ًًؿينخ ٳِ 
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ؿنخطيخ رٜٚ ًػٌڃخ ًحٿنخّ ؿْخ٩ ٳـييًح ٳَحكٌح ٳبًح ٍّق حٿڄٔـي رٜپ ًػٌځ ٳٸخٽ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أٻپ ڃن ىٌه حٿزٸڀش حٿوزْؼش ٳٚ ّٸَرنخ ًٷخٽ ٙ طلپ 

 د ڃن حٿٔزخ٩ ًٙ طلپ حٿڄـؼڄش.حٿنيزَ ًٙ ّلپ ٻپ ًُ نخ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن ّلَْ حٿيڃ٘ٸِ كيػنخ ٫زي حٿ٬ٚء ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 

 ڃٔڀڂ رن ڃ٘ټڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿو٘نِ ّٸٌٽ9
ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أهزَنِ رڄخ ّلپ ٿِ ًّلَځ ٫ڀِ ٷخٽ ٳ٬ٜي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿزَ ڃخ ٓټنض اٿْو حٿنٴْ ًٓڀڂ ًٌٛد ٳِ حٿن٨َ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل
ًح٣ڄؤڅ اٿْو حٿٸڀذ ًحٗػڂ ڃخ ٿڂ طٔټن اٿْو حٿنٴْ ًٿڂ ٤ّڄجن اٿْو حٿٸڀذ ًاڅ أٳظخٹ حٿڄٴظٌڅ 

 ًٷخٽ ٙ طٸَد ٿلڂ حٿلڄخٍ حٕىڀِ ًٙ ًح نخد ڃن حٿٔزخ٩.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ىحًى ٫ن ڃټلٌٽ ٫ن أرِ ػ٬ڀزش  - 

 ن9ِحٿو٘
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أكزټڂ اٿِ ًأٷَرټڂ ڃنِ ڃلخٓنټڂ أهٚٷخ ًاڅ -

 أر٠ٰټڂ اٿِ ًأر٬يٻڂ ڃنِ ڃٔخًّټڂ أهٚٷخ حٿؼَػخًٍڅ حٿڄظ٘يٷٌڅ حٿڄظٴْيٸٌڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن هخٿي كيػنخ ڃ٬خًّش ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ؿزَْ  - 

 ػ٬ڀزش حٿو٘نِ ٷخٽ9 رن نٴَْ ٫ن أرْو ٫ن أرِ
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٍڃْض رٔيڄٺ ٳٰخد ػٚع ٿْخٿِ ٳؤىٍٻظو ٳټپ ڃخ -

 ٿڂ ّنظن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس ٷخٽ كيػنخ حٿ٬ٚء رن ُرَ ٷخٽ كيػنِ ڃٔڀڂ  - 

 رن ڃ٘ټڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ػ٬ڀزش حٿو٘نِ ٷخٽ9
رڄخ ّلپ ٿِ ڃڄخ ّلَځ ٫ڀِ ٷخٽ ٳ٬ٜي ٳِ حٿن٨َ ًٌٛد ػڂ  ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أهزَنِ-

ٷخٽ نٌّزظو ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل نٌّزظو هَْ أځ نٌرْظو َٗ ٷخٽ رپ نٌّزظو هَْ ٙ طؤٻپ ٿلڂ 
 حٿلڄخٍ حٕىڀِ ًٙ ٻپ ًُ نخد ڃن حٿٔزخ٩.

خٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿ٬ٚء ٷ - 
 كيػنِ رَٔ رن ٫زْي ٫ن أرِ اىٍّْ ٫ن أرِ ػ٬ڀزش ڃؼپ ًٿٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن ٛخٿق ًكيػنِ حرن  - 
 ٗيخد أڅ أرخ اىٍّْ أهزَه أڅ أرخ ػ٬ڀزش ٷخٽ9

 كَځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿلٌځ حٿلڄَ حٕىڀْش.-
كيػنخ ِّّي رن ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن كَد ٷخٽ كيػنخ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 

حٿِرْيُ ٫ن ٌّنْ حرن ْٓٲ حٿټ٫ِٚ ػڂ ڃَّڂ ٫ن أرِ اىٍّْ ٫خثٌ حهلل رن ٫زي حهلل 
 حٿوٌٙنِ ٫ن أرِ ػ٬ڀزش حٿو٘نِ ٷخٽ9

أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٬ٜي ٳِ حٿن٨َ ػڂ ٌٛرو ٳٸخٽ نٌّزظو ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل -
َ أځ نٌّزظو َٗ ٷخٽ رپ نٌّزظو هَْ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أنخ ٳِ أٍٝ ْٛي ٳؤٍٓپ نٌّزظو هْ

ٻڀزِ حٿڄ٬ڀڂ ٳڄنو ڃخ أىٍٹ ًٻخطو ًڃنو ڃخ ٙ أىٍٹ ًٻخطو ًأٍڃِ رٔيڄِ ٳڄنو ڃخ أىٍٹ 
ًٻخطو ًڃنو ڃخ ٙ أىٍٹ ًٻخطو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻپ ڃخ ٍىص ٫ڀْٺ ّيٹ 

 َْ ًٻِ.ًٷٌٓٺ ًٻڀزٺ حٿڄ٬ڀڂ ًٻْخ ًٯ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ ٷخٽ كيػنخ حٿن٬ڄخڅ رن ٍحٗي ٫ن  - 
 حٿِىَُ ٫ن ٤٫خء رن ِّّي حٿڀْؼِ ٫ن أرِ ػ٬ڀزش حٿو٘ن9ِ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٍ ٳِ ّيُ هخطڄخ ڃن ًىذ ٳـ٬پ ّٸ٩َ ّيه ر٬ٌى -
حٿوخطڂ ٳَڃَ رو ٳن٨َ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  ڃ٬و ٳٰٴپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫نو ٳؤهٌ

 ًٓڀڂ ٳڀڂ َّه ٳِ اٛز٬و ٳٸخٽ ڃخ أٍحنخ اٙ ٷي أًؿ٬نخٹ ًأٯَڃنخٹ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃينَ رن ٫زي حٿلڄْي ٫ًٴخڅ ًىٌح ٿٴ٦ ڃينَ ٷخٽ كيػنخ  - 

نِ أنو كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن أرِ أٓڄخء حٿَكزِ ٫ن أرِ ػ٬ڀزش حٿو٘
 ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انخ رؤٍٝ أىپ ٻظخد أٳن٤زن ٳِ ٷيًٍىڂ ًنَ٘د -
ٳِ آنْظيڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٿڂ طـيًح ٯَْىخ ٳخٍه٠ٌىخ رخٿڄخء 
ًح٣زوٌح ٳْيخ ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ رؤٍٝ ْٛي ٳټْٲ نٜن٪ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

أٍٓڀض ٻڀزٺ حٿڄټڀذ ًًٻَص حٓڂ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳٸظپ ٳټپ ًاڅ ٻخڅ ٯَْ ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح 
 ڃټڀذ ٳٌٹ ًٻپ ًاًح ٍڃْض رٔيڄٺ ًًٻَص حٓڂ حهلل ًٷظپ ٳټپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًىذ ٷخٽ كيػنخ أرِ ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿن٬ڄخڅ ّليع ٫ن  - 
 حٿِىَُ ٫ن ٤٫خء رن ِّّي ٫ن أرِ ػ٬ڀزش حٿو٘نِ ٷخٽ9

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٳِ ّيه هخطڂ ڃن ًىذ ٳٸ٩َ حٿنزِ ٛڀَ  ؿڀْ ٍؿپ اٿَ نزِ-
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّيه رٸ٠ْذ ٻخڅ ٳِ ّيه ػڂ ٯٴپ ٫نو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَڃَ 
حٿَؿپ روخطڄو ٳن٨َ اٿْو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أّن هخطڄٺ ٷخٽ أٿٸْظو ٳٸخٽ حٿنزِ 

 ٹ ًأٯَڃنخٹ.ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٧ننخ ٷي أًؿ٬نخ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ِّّي كيػنخ كٌْس أهزَنِ ٍر٬ْش رن ِّّي  - 

 حٿيڃ٘ٸِ ٫ن أرِ اىٍّْ حٿوٌٙنِ ٫ن أرِ ػ٬ڀزش حٿو٘نِ أنو ٷخٽ9
أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ رؤٍٝ أىپ ٻظخد أٳنؤٻپ ٳِ -

ي أْٛي رٸٌِٓ ًأْٛي رټڀزِ حٿڄ٬ڀڂ ًأْٛي رټڀزِ حٿٌُ ٿْْ آنْظيڂ ًانخ ٳِ أٍٝ ْٛ
رڄ٬ڀڂ ٳؤهزَنِ ڃخ ّٜڀق ٷخٽ أڃخ ڃخ ًٻَص أنټڂ رؤٍٝ أىپ ٻظخد طؤٻپ ٳِ آنْظيڂ ٳبڅ 
ًؿيطڂ ٯَْ آنْظيڂ ٳٚ طؤٻڀٌح ٳْيخ ًاڅ ٿڂ طـيًح ٯَْ آنْظيڂ ٳخٯٔڀٌىخ ػڂ ٻڀٌح ٳْيخ ًأڃخ ڃخ 

ٓڂ حهلل ٳټپ ًڃخ ٛيص رټڀزٺ حٿڄ٬ڀڂ ًٻَص أنټڂ رؤٍٝ ْٛي ٳبڅ ٛيص رٸٌٓٺ ًًٻَص ح
 ٳخًٻًَح حٓڂ حهلل ػڂ ٻپ ًڃخ ٛيص رټڀزٺ حٿٌُ ٿْْ رڄ٬ڀڂ ٳؤىٍٻض ًٻخطو ٳټپ.

 ؽشؼث١ً تٓ ؼغٕح ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ كيػنخ ٷظخىس ٫ن ٗيَ ٫ن  - 

 ٫زي حٿَكڄن رن ٯنڂ ٷخٽ9
ٿڄخ ًٷ٪ حٿ٤خ٫ٌڅ رخٿ٘خځ ه٤ذ ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ حٿنخّ ٳٸخٽ اڅ ىٌح حٿ٤خ٫ٌڅ ٍؿْ -

ٳظٴَٷٌح ٫نو ٳِ ىٌه حٿ٬٘خد ًٳِ ىٌه حًٕىّش ٳزڀٮ ًٿٺ َٗكزْپ رن كٔنش ٷخٽ ٳ٠ٰذ 
ٳـخء ًىٌ ّـَ ػٌرو ڃ٬ڀٶ ن٬ڀو رْيه ٳٸخٽ ٛلزض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًڄًَ 

 ڂ ًى٫ٌس نزْټڂ ًًٳخس حٿٜخٿلْن ٷزڀټڂ.أٟپ ڃن كڄخٍ أىڀو ًٿټنو ٍكڄش ٍرټ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ِّّي رن هَْ ٫ن  - 
 َٗكزْپ رن ٗٴ٬ش ٷخٽ9

ًٷ٪ حٿ٤خ٫ٌڅ ٳٸخٽ ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ انو ٍؿْ ٳظٴَٷٌح ٫نو ٳزڀٮ ًٿٺ َٗكزْپ رن كٔنش -
أٟپ ڃن ر٬َْ أىڀو انو ى٫ٌس  ٳٸخٽ ٿٸي ٛلزض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًڄًَ

نزْټڂ ًٍكڄش ٍرټڂ ًڃٌص حٿٜخٿلْن ٷزڀټڂ ٳخؿظڄ٬ٌح ٿو ًٙ طٴَٷٌح ٫نو ٳزڀٮ ًٿٺ ٫ڄًَ 
 رن حٿ٬خٙ ٳٸخٽ ٛيٵ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ِّّي رن هڄَْ أهزَنِ ٷخٽ  - 
 ٓڄ٬ض َٗكزْپ رن ٗٴ٬ش ّليع ٫ن ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ.

ًٷ٪ ٳٸخٽ ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ انو ٍؿْ ٳظٴَٷٌح ٫نو ًٷخٽ َٗكزْپ رن كٔنش  أڅ حٿ٤خ٫ٌڅ-
انِ ٷي ٛلزض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًڄًَ أٟپ ڃن ؿڄپ أىڀو ًٍرڄخ ٷخٽ 
٬ٗزش أٟپ ڃن ر٬َْ أىڀو ًأنو ٷخٽ انيخ ٍكڄش ٍرټڂ ًى٫ٌس نزْټڂ ًڃٌص حٿٜخٿلْن ٷزڀټڂ 

 رن حٿ٬خٙ ٳٸخٽ ٛيٵ. ٳخؿظڄ٬ٌح ًٙ طٴَٷٌح ٫نو ٷخٽ ٳزڀٮ ًٿٺ ٫ڄًَ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ كيػنخ ػخرض كيػنخ ٫خٛڂ ٫ن  - 

 أرِ ڃنْذ أڅ ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ٷخٽ9
ٳِ حٿ٤خ٫ٌڅ ٳِ آهَ ه٤زش ه٤ذ حٿنخّ ٳٸخٽ اڅ ىٌح ٍؿْ ڃؼپ حٿْٔپ ڃن ّنټزو أه٤ؤه -

و ٳٸخٽ َٗكزْپ رن كٔنش اڅ ىٌح ًڃؼپ حٿنخٍ ڃن ّنټزيخ أه٤ؤطو ًڃن أٷخځ أكَٷظو ًآًط
 ٍكڄش ٍرټڂ ًى٫ٌس نزْټڂ ًٷزٞ حٿٜخٿلْن ٷزڀټڂ.

 ػثذ اٌشؼّٓ تٓ ؼغٕح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ُّي رن ًىذ ٫ن ٫زي  - 

 حٿَكڄن رن كٔنش ٷخٽ9
ٳنِٿنخ أٍٟخ ٻؼَْس حٿ٠زخد ٷخٽ ٳؤٛزنخ ڃنيخ ٻنخ ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ -

ًًرلنخ ٷخٽ ٳزْنخ حٿٸيًٍ طٰڀِ ريخ اً هَؽ ٫ڀْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ اڅ 
 أڃش ڃن رنِ آَحثْپ ٳٸيص ًانِ أهخٱ أڅ طټٌڅ ىِ ٳخٻٴئىخ ٳخٻٴؤنخىخ.

ًىذ ٫ن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ُّي رن  - 
 حٿَكڄن رن كٔنش ٷخٽ9

هَؽ ٫ڀْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٳِ ّيه ٻيْجش حٿيٍٷش ٷخٽ ٳ٬ٌٟيخ ػڂ ؿڀْ -
ٳزخٽ اٿْو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ر٬ٞ حٿٸٌځ حن٨ًَح اٿْو ّزٌٽ ٻڄخ طزٌٽ حٿڄَأس 

خكذ رنِ ٷخٽ ٳٔڄ٬و حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ًّلٺ أڃخ ٫ڀڄض ڃخ أٛخد ٛ
 آَحثْپ ٻخنٌح اًح أٛخريڂ ِٗء ڃن حٿزٌٽ ٷٌَٟه رخٿڄٸخٍّٞ ٳنيخىڂ ٳ٬ٌد ٳِ ٷزَه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ح٫ٕڄٖ ًكيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنِ  - 
 ح٫ٕڄٖ حٿڄ٬نِ ٫ن ُّي رن ًىذ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن كٔنش ٷخٽ ًٻْ٪ حٿـينِ ٷخٽ9

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤٛخرظنخ ڃـخ٫ش ٳنِٿنخ رؤٍٝ ٻؼَْس حٿ٠زخد  ٯًِنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ-
ٳخطوٌنخ ڃنيخ ٳ٤زونخ ٳِ ٷيًٍنخ ٳٔؤٿنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أڃش ٳٸيص أً 
ڃٔوض ٗٺ ّلَْ ًحهلل أ٫ڀڂ ٳؤڃَنخ ٳؤٻٴؤنخ حٿٸيًٍ ٷخٽ ًٻْ٪ ڃٔوض ٳؤهَ٘ أڅ طټٌڅ ىٌه 

 ٳؤٻٴؤنخىخ ًانخ ٿـْخ٩.
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نِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ُّي رن ًىذ ٫ن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 
 حٿَكڄن رن كٔنش ٷخٽ9

ٻنض أنخ ٫ًڄًَ رن حٿ٬خٙ ؿخٿْٔن ٷخٽ ٳوَؽ ٫ڀْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
ًڃ٬و ىٍٷش أً ٗزييخ ٳخٓظظَ ريخ ٳزخٽ ؿخٿٔخ ٷخٽ ٳٸڀنخ أّزٌٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ءنخ ٳٸخٽ أًڃخ ٫ڀڄظڂ ڃخ أٛخد ٛخكذ رنِ آَحثْپ ٻخڅ ًٓڀڂ ٻڄخ طزٌٽ حٿڄَأس ٷخٽ ٳـخ
 حٿَؿپ ڃنيڂ اًح أٛخرو حٿِ٘ء ڃن حٿزٌٽ ٷَٟو ٳنيخىڂ ٫ن ًٿٺ ٳ٬ٌد ٳِ ٷزَه.

 ػّشٚ تٓ اٌؼاؿ ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ح٫ٕڄٖ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ٛخٿق ٫ن  - 

 ٙ ٷخٽ٫9ڄًَ رن حٿ٬خ
 نيخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ نيهپ ٫ڀَ حٿڄْٰزخص.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ڃٌَٓ ٫ن أرْو ٫ن أرِ  - 

 ٷْْ ڃٌٿَ ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ٫ن ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ٷخٽ9
ٿټظخد أٻڀش ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٳٜٚ ڃخ رْن ْٛخڃنخ ًْٛخځ أىپ ح-

 حٿٔلَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ڃٌَٓ رن ٫ڀِ ٫ن أرْو ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 

 ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ّٸٌٽ9
ر٬غ اٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ هٌ ٫ڀْٺ ػْخرٺ ًٓٚكٺ ػڂ حثظنِ ٳؤطْظو -

َ ؿْٖ ٳْٔڀڄٺ حهلل ًىٌ ّظٌٟؤ ٳ٬ٜي ٳِ حٿن٨َ ػڂ ٣ؤ٣ؤه ٳٸخٽ انِ أٍّي أڅ أر٬ؼٺ ٫ڀ
ًّٰنڄٺ ًأٍٯذ ٿٺ ڃن حٿڄخٽ ٍٯزش ٛخٿلش ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ أٓڀڄض ڃن أؿپ 
حٿڄخٽ ًٿټنِ أٓڀڄض ٍٯزش ٳِ حٗٓٚځ ًأڅ أٻٌڅ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ 

 ّخ ٫ڄًَ ن٬ڂ حٿڄخٽ حٿٜخٿق ٿڀڄَء حٿٜخٿق.
ِّّي ٷخٽ كيػنخ ڃٌَٓ ٓڄ٬ض أرِ ّٸٌٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن  - 

َِ حٿن٨َ.  ٓڄ٬ض ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ّٸٌٽ ٳٌٻَه ًٷخٽ ٬ٛي ٳ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًكـخؽ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن  - 

 ىّنخٍ ٫ن ٍؿپ ڃن أىپ ڃَٜ ّليع ٫ن ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ أنو ٷخٽ9
ڄًَ ّٔؤٿو ٬ّـزو أڅ ّي٫ِ أڃخنخ ٷخٽ ٳٸخٽ أَٓ ڃلڄي رن أرِ رټَ ٳؤرَ ٷخٽ ٳـ٬پ ٫-

 ٫ڄًَ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّـَْ ٫ڀَ حٿڄٔڀڄْن أىنخىڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش أنزؤنخ  - 

 ٫ڄًَ رن ىّنخٍ ٫ن ٍؿپ ڃن أىپ ڃَٜ ّليع9
ىيحّخ ٳٴ٠پ ٫ڄخٍ رن ّخَٓ ٳٸْپ ٿو ٳٸخٽ ٓڄ٬ض أڅ ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ أىيٍ اٿَ نخّ -

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ طٸظڀو حٿٴجش حٿزخٯْش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ أهزَنِ حٿلټڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض ًٻٌحڅ  - 

 أرخ ٛخٿق ّليع ٫ن ڃٌٿَ ٿ٬ڄًَ رن حٿ٬خ9ٙ
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٫ڀَ حڃَأطو أٓڄخء رنض ٫ڄْْ ٳؤًڅ ٿو أڅ ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ أٍٓڀو اٿَ ٫ڀِ ّٔظؤًنو -
ٳظټڀڄخ ٳِ كخؿش ٳڀڄخ هَؽ حٿڄٌٿَ ٓؤٿو ٫ن ًٿٺ ٳٸخٽ ٫ڄًَ نيخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ نٔظؤًڅ ٫ڀَ حٿنٔخء اٙ ربًڅ أًُحؿين.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن ِّّي رن ٫زي حهلل رن حٿيخى ٫ن  - 

 ځ ىخنت9أرِ ڃَس ڃٌٿَ أ
أنو ىهپ ڃ٪ ٫زي حهلل رن ٫ڄًَ ٫ڀَ أرْو ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ٳٸَد اٿْيڄخ ٬٣خڃخ ٳٸخٽ ٻپ -

ٷخٽ انِ ٛخثڂ ٷخٽ ٫ڄًَ ٻپ ٳيٌه حّٕخځ حٿظِ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤڃَنخ 
 رٴ٤َىخ ًّنيَ ٫ن ْٛخڃيخ ٷخٽ ڃخٿٺ ًىِ أّخځ حٿظَّ٘ٶ.

كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ ٬ْٓي رن ٻؼَْ أڅ ؿ٬ٴَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف  - 
رن حٿڄ٤ڀذ أهزَه أڅ ٫زي حهلل رن ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ىهپ ٫ڀَ ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ٳي٫خه 
اٿَ حٿٰيحء ٳٸخٽ انِ ٛخثڂ ػڂ حٿؼخنْش ٻٌٿٺ ػڂ حٿؼخٿؼش ٻٌٿٺ ٳٸخٽ ٙ اٙ أڅ طټٌڅ ٓڄ٬ظو ڃن 

  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ انِ ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى ٷخٽ كيػنخ أرٌ ؿ٬ٴَ حٿو٤ڄِ  - 

 ٫ن ٫ڄخٍس رن هِّڄش ٷخٽ9
رْنخ نلن ڃ٪ ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ٳِ كؾ أً ٫ڄَس ٳٸخٽ ٳزْنخ نلن ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

ٸڀنخ نٍَ ٯَرخنخ ٳْيخ ٯَحد ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ىٌح حٿ٬٘ذ اً ٷخٽ ان٨ًَح ىپ طًَڅ ْٗجخ ٳ
أ٫ٜڂ أكڄَ حٿڄنٸخٍ ًحٿَؿڀْن ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّيهپ حٿـنش ڃن 

 حٿنٔخء اٙ ڃن ٻخڅ ڃنين ڃؼپ ىٌح حٿَٰحد ٳِ حٿَٰرخڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي كيػنخ ڃٌَٓ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرِ ّٸٌٽ كيػنِ أرٌ  - 

څ ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ٻخڅ َّٔى حٿٌٜځ ًٷڀڄخ ٻخڅ ّْٜذ ٷْْ ڃٌٿَ ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ أ
 ڃن حٿ٬٘خء أًٽ حٿڀْپ أٻؼَ ڃخ ّْٜذ ڃن حٿٔلَ ٷخٽ ًٓڄ٬ظو ّٸٌٽ9

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ ٳٜٚ رْن ْٛخڃنخ ًْٛخځ أىپ حٿټظخد -
 أٻڀش حٿٔلَ.

َٓ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ِّّي ٷخٽ كيػنخ ڃٌ - 
 ّٸٌٽ9

ٻنض ٫ني ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ رخٗٓټنيٍّش ٳٌٻًَح ڃخ ىڂ ٳْو ڃن حٿ٬ْٖ ٳٸخٽ ٍؿپ ڃن -
حٿٜلخرش ٿٸي طٌٳِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃخ ٗز٪ أىڀو ڃن حٿوزِ حٿٰڀْغ ٷخٽ 

 ڃٌَٓ ٬ّنِ حٿ٬َْ٘ ًحٿٔڀض اًح هڀ٤خ.
ّي ٷخٽ كيػنخ ڃٌَٓ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ِّ - 

 ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ّو٤ذ حٿنخّ رڄَٜ ّٸٌٽ9
ڃخ أر٬ي ىيّټڂ ٫ن ىيُ نزْټڂ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃخ ىٌ ٳټخڅ أُىي حٿنخّ ٳِ حٿينْخ -

 ًأڃخ أنظڂ ٳؤٍٯذ حٿنخّ ٳْيخ.
ي رن ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ِّّي كيػنخ كٌْس كيػنِ ِّّ - 

رن حٿيخى ٫ن ڃلڄي رن ارَحىْڂ رن حٿلَع ٫ن رَٔ رن ٬ْٓي ٫ن أرِ ٷْْ ڃٌٿَ ٫ڄًَ 
 رن حٿ٬خٙ ٫ن ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9
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اًح كټڂ حٿلخٻڂ ٳخؿظيي ٳؤٛخد ٳڀو أؿَحڅ ٳبًح كټڂ ٳخؿظيي ٳؤه٤ؤ ٳڀو أؿَ ٷخٽ ٳليػض -
ن ٫ڄًَ رن كِځ ٷخٽ ىټٌح كيػنِ أرٌ ٓڀڄش حرن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرخ رټَ رليّغ ريٌح حٿ

 أرِ ىََّس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ ٷخٽ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن ٫زي  - 

 حٿ٬ِِّ رن ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل رن حٿلَع ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ّٸٌٽ9
ْنخ أنخ ٳِ ڃنخڃِ حطظنِ حٿڄٚثټش ٳلڄڀض ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ر-

 ٫ڄٌى حٿټظخد ڃن طلض ًٓخىطِ ٳ٬ڄيص رو اٿَ حٿ٘خځ أٙ ٳخّٗڄخڅ كْغ طٸ٪ حٿٴظن رخٿ٘خځ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ أرٌ كٴٚ  - 

 ًٻڀؼٌځ رن ؿزَ ٫ن أرِ ٯخىّش ٷخٽ9
ڄًَ رن حٿ٬خٙ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷظپ ٫ڄخٍ رن ّخَٓ ٳؤهزَ ٫-

 ّٸٌٽ اڅ ٷخطڀو ًٓخٿزو ٳِ حٿنخٍ ٳٸْپ ٿ٬ڄًَ ٳبنٺ ىٌ ًح طٸخطڀو انڄخ ٷخطپ ٷخطڀو ًٓخٿزو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد رن ارَحىْڂ كيػنخ أرِ ٫ن أرِ آلٶ ٷخٽ  - 

رِ أًّ حٿؼٸٴِ ٫ن أرِ كزْذ رن كيػنِ ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن ٍحٗي ڃٌٿَ كزْذ رن أ
 أرِ أًّ ٷخٽ كيػنِ ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ڃن ٳْو ٷخٽ9

ٿڄخ حنَٜٳنخ ڃن حٕكِحد ٫ن حٿونيٵ ؿڄ٬ض ٍؿخٙ ڃن ٷَّٖ ٻخنٌح ًَّڅ ڃټخنِ -
ًّٔڄ٬ٌڅ ڃنِ ٳٸڀض ٿيڂ ط٬ڀڄٌڅ ًحهلل انِ ٍٍٕ أڃَ ڃلڄي ٬ّڀٌح حٕڃٌٍ ٫ڀٌح ٻزَْح 

ٷخٿٌح ًڃخ ٍأّض ٷخٽ ٍأّض أڅ نڀلٶ رخٿنـخِٗ ڃنټَح ًانِ ٷي ٍأّض ٍأّخ ٳڄخ طًَڅ ٳْو 
ٳنټٌڅ ٫نيه ٳبڅ ٧يَ ڃلڄي ٫ڀَ ٷٌڃنخ ٻنخ ٫ني حٿنـخِٗ ٳبڅ أڅ نټٌڅ طلض ّيّو أكذ 
اٿْنخ ڃن أڅ نټٌڅ طلض ّيُ ڃلڄي ًاڅ ٧يَ ٷٌڃنخ ٳنلن ڃن ٷي ٫َٱ ٳڀن ّؤطْنخ ڃنيڂ اٙ 

كذ ڃخ ّييٍ اٿْو ڃن هَْ ٳٸخٿٌح اڅ ىٌح حٿَأُ ٳٸڀض ٿيڂ ٳخؿڄ٬ٌح ٿو ڃخ نييُ ٿو ًٻخڅ أ
أٍٟنخ حٕىځ ٳـڄ٬نخ ٿو أىڃخ ٻؼَْح ٳوَؿنخ كظَ ٷيڃنخ ٫ڀْو ٳٌحهلل انخ ٿ٬نيه اً ؿخء ٫ڄًَ 
رن أڃْش حٿ٠ڄَُ ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي ر٬ؼو اٿْو ٳِ ٗؤڅ ؿ٬ٴَ 
ًأٛلخرو ٷخٽ ٳيهپ ٫ڀْو ػڂ هَؽ ڃن ٫نيه ٷخٽ ٳٸڀض ٕٛلخرِ ىٌح ٫ڄًَ رن أڃْش 

ٌ ٷي ىهڀض ٫ڀَ حٿنـخِٗ ٳٔؤٿظو اّخه ٳؤ٤٫خنْو ٳ٠َرض ٫نٸو ٳبًح ٳ٬ڀض ًٿٺ حٿ٠ڄَُ ٿ
ٍأص ٷَّٖ أنِ ٷي أؿِأص ٫نيخ كْن ٷظڀض ٌٍٓٽ ڃلڄي ٷخٽ ٳيهڀض ٫ڀْو ٳٔـيص ٿو ٻڄخ 
ٻنض أٛن٪ ٳٸخٽ ڃَكزخ رٜيّٸِ أىيّض ٿِ ڃن رٚىٹ ْٗجخ ٷخٽ ٷڀض ن٬ڂ أّيخ حٿڄڀٺ ٷي 

ٳؤ٫ـزو ًحٗظيخه ػڂ ٷڀض ٿو أّيخ حٿڄڀٺ انِ ٷي ٍأّض أىيّض ٿٺ أىڃخ ٻؼَْح ٷخٽ ػڂ ٷيڃظو اٿْو 
ٍؿٚ هَؽ ڃن ٫نيٹ ًىٌ ٌٍٓٽ ٍؿپ ٫يً ٿنخ ٳؤ٤٫ْنْو ٕٷظڀو ٳبنو ٷي أٛخد ڃن 
أَٗحٳنخ ًهْخٍنخ ٷخٽ ٳ٠ٰذ ػڂ ڃي ّيه ٳ٠َد ريخ أنٴو َٟرش ٧ننض أنو ٷي ٻَٔه ٳڀٌ 

ننض أنٺ طټَه ىٌح ڃخ حن٘ٸض ٿِ حٍٕٝ ٿيهڀض ٳْيخ ٳَٷخ ڃنو ػڂ ٷڀض أّيخ حٿڄڀٺ ًحهلل ٿٌ ٧
ٓؤٿظټو ٳٸخٽ ٿو أطٔؤٿنِ أڅ أ٤٫ْٺ ٌٍٓٽ ٍؿپ ّؤطْو حٿنخڃٌّ حٕٻزَ حٿٌُ ٻخڅ ّؤطِ 
ڃٌَٓ ٿظٸظڀو ٷخٽ ٷڀض أّيخ حٿڄڀٺ أٻٌٿٺ ىٌ ٳٸخٽ ًّلٺ ّخ ٫ڄًَ أ٬٣نِ ًحطز٬و ٳبنو ًحهلل 
ٿ٬ڀَ كٶ ًٿ٨ْيَڅ ٫ڀَ ڃن هخٿٴو ٻڄخ ٧يَ ڃٌَٓ ٫ڀَ ٳ٫ٌَڅ ًؿنٌىه ٷخٽ ٷڀض 

٫ڀَ حٗٓٚځ ٷخٽ ن٬ڂ ٳز٢ٔ ّيه ًرخ٬ّظو ٫ڀَ حٗٓٚځ ػڂ هَؿض اٿَ أٛلخرِ ٳزخ٬ّنِ ٿو 
ًٷي كخٽ ٍأِّ ٫ڄخ ٻخڅ ٫ڀْو ًٻظڄض أٛلخرِ آٚڃِ ػڂ هَؿض ٫خڃيح ٿٌَٓٽ حهلل 
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ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٕٓڀڂ ٳڀٸْض هخٿي رن حٿٌٿْي ًًٿٺ ٷزْپ حٿٴظق ًىٌ ڃٸزپ ڃن ڃټش ٳٸڀض 
ظٸخځ حٿڄنٔڂ اڅ حٿَؿپ ٿنزِ حًىذ ًحهلل أٓڀڂ ٳلظَ ڃظَ أّن ّخ أرخ ٓڀْڄخڅ ٷخٽ ًحهلل ٿٸي حٓ

ٷخٽ ٷڀض ًحهلل ڃخ ؿجض اٙ ٕٓڀڂ ٷخٽ ٳٸيڃنخ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸيځ هخٿي 
رن حٿٌٿْي ٳؤٓڀڂ ًرخّ٪ ػڂ ىنٌص ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ أرخ٬ّٺ ٫ڀَ أڅ طٰٴَ ٿِ ڃخ طٸيځ 

ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ ٫ڄًَ رخّ٪ ٳبڅ ڃن ًنزِ ًٙ أًٻَ ًڃخ طؤهَ ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓ
حٗٓٚځ ّـذ ڃخ ٻخڅ ٷزڀو ًاڅ حٿيـَس طـذ ڃخ ٻخڅ ٷزڀيخ ٷخٽ ٳزخ٬ّظو ػڂ حنَٜٳض ٷخٽ حرن 
آلٶ ًٷي كيػنِ ڃن ٙ أطيڂ أڅ ٫ؼڄخڅ حرن ٣ڀلش رن أرِ ٣ڀلش ٻخڅ ڃ٬يڄخ أٓڀڂ كْن 

 أٓڀڄخ.
كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٣خًّ ٫ن أرِ رټَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ  - 

 رن ڃلڄي رن ٫ڄًَ رن كِځ ٫ن أرْو ٷخٽ9
ٿڄخ ٷظپ ٫ڄخٍ رن ّخَٓ ىهپ ٫ڄًَ رن كِځ ٫ڀَ ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ٳٸخٽ ٷظپ ٫ڄخٍ ًٷي -

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٸظڀو حٿٴجش حٿزخٯْش ٳٸخځ ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ٳ٫ِخ َّؿ٪ 
ڃخ ٗؤنٺ ٷخٽ ٷظپ ٫ڄخٍ ٳٸخٽ ڃ٬خًّش ٷي ٷظپ ٫ڄخٍ كظَ ىهپ ٫ڀَ ڃ٬خًّش ٳٸخٽ ٿو ڃ٬خًّش 

ٳڄخًح ٷخٽ ٫ڄًَ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ طٸظڀو حٿٴجش حٿزخٯْش ٳٸخٽ ٿو 
ڃ٬خًّش ىك٠ض ٳِ رٌٿٺ أًنلن ٷظڀنخ انڄخ ٷظڀو ٫ڀِ ًأٛلخرو ؿخإًح رو كظَ أٿٸٌه رْن 

 ٍڃخكنخ أً ٷخٽ رْن ٌْٓٳنخ.
ِ ٷخٽ كيػنخ ارَحىْڂ رن هخٿي ٷخٽ كيػنخ ٍرخف ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 

 ٫خٛڂ رن ٓڀْڄخڅ ٫ن ؿ٬ٴَ رن حٿڄ٤ڀذ ًٻخڅ ٍؿٚ ڃن ٍى٢ ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ٷخٽ9
ى٫ِ أ٫َحرْخ اٿَ ٬٣خځ ًًٿٺ ر٬ي حٿنلَ رٌْځ ٳٸخٽ ح٫َٕحرِ انِ ٛخثڂ ٳٸخٽ ٿو اڅ ٫ڄًَ -

ڂ ٳٸخٽ ٫ڄًَ اڅ ٌٍٓٽ حهلل رن حٿ٬خٙ ى٫خ ٍؿٚ اٿَ ٬٣خځ ٳِ ىٌح حٿٌْځ ٳٸخٽ انِ ٛخث
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن ٌٛځ ىٌح حٿٌْځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن حٿڄزخٍٹ  - 
 ٷخٽ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنِ ِّّي رن أرِ كزْذ أڅ ٫زي حٿَكڄن رن ٗڄخٓش كيػو ٷخٽ9

ٌٳخس رټَ ٳٸخٽ ٿو حرنو ٫زي حهلل ٿڂ طزټِ أؿ٫ِخ ٫ڀَ ٿڄخ ك٠َص ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ حٿ-
حٿڄٌص ٳٸخٽ ٙ ًحهلل ًٿټن ڃڄخ ر٬ي ٳٸخٽ ٿو ٷي ٻنض ٫ڀَ هَْ ٳـ٬پ ٌّٻَه ٛلزش ٌٍٓٽ 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٳظٌكو حٿ٘خځ ٳٸخٽ ٫ڄًَ طَٻض أٳ٠پ ڃن ًٿٺ ٻڀو ٗيخىس أڅ ٙ 

اٙ ٷي ٫َٳض نٴِٔ ٳْو ٻنض أًٽ اٿو اٙ حهلل انِ ٻنض ٫ڀَ ػٚػش أ٣زخٵ ٿْْ ٳْيخ ٣زٶ 
ِٗء ٻخٳَح ٳټنض أٗي حٿنخّ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀٌ ڃض كْنجٌ ًؿزض 
ٿِ حٿنخٍ ٳڀڄخ رخ٬ّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻنض أٗي حٿنخّ كْخء ڃنو ٳڄخ ڃٖص 

٫ِ ًؿپ  ٫ْنِ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٙ ٍحؿ٬ظو ٳڄخ أُّي كظَ ٿلٶ رخهلل
كْخء ڃنو ٳڀٌ ڃض ٌّڃجٌ ٷخٽ حٿنخّ ىنجخ ٿ٬ڄًَ أٓڀڂ ًٻخڅ ٫ڀَ هَْ ٳڄخص ٳَؿَ ٿو حٿـنش 
ػڂ طڀزٔض ر٬ي ًٿٺ رخٿٔڀ٤خڅ ًأْٗخء ٳٚ أىٍُ ٫ڀِ أځ ٿِ ٳبًح ڃض ٳٚ طزټْن ٫ڀِ ًٙ 
طظز٬نِ ڃخىكخ ًٙ نخٍح ًٗيًح ٫ڀِ اُحٍُ ٳبنِ ڃوخٛڂ ًٓنٌح ٫ڀِ حٿظَحد ٓنخ ٳبڅ 

رؤكٶ رخٿظَحد ڃن ؿنزِ حَّٕٔ ًٙ طـ٬ڀن ٳِ ٷزَُ ه٘زش ًٙ كـَح ؿنزِ حّٕڄن ٿْْ 
 ٳبًح ًحٍّظڄٌنِ ٳخٷ٬يًح ٫نيُ ٷيٍ نلَ ؿًٍِ ًطٸ٬ْ٤يخ أٓظؤنْ رټڂ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ حٌٕٓى رن ْٗزخڅ ٷخٽ كيػنخ أرٌ نٌٳپ رن  - 
 أرِ ٫ٸَد ٷخٽ9

يح ٳڀڄخ ٍأٍ ًٿٺ حرنو ٫زي حهلل رن ٫ڄًَ ؿ٩ِ ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ٫ني حٿڄٌص ؿ٫ِخ ٗيّ-
ٷخٽ ّخ أرخ ٫زي حهلل ڃخ ىٌح حٿـ٩ِ ًٷي ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّينْٺ ًّٔظ٬ڄڀٺ 
ٷخٽ أُ رنِ ٷي ٻخڅ ًٿٺ ًٓؤهزَٹ ٫ن ًٿٺ انِ ًحهلل ڃخ أىٍٍ أكزخ ًٿٺ ٻخڅ أځ طؤٿٴخ 

خ حرن ٓڄْش ًحرن أځ ٫زي ٳڀڄخ ّظؤٿٴنِ ًٿټن أٗيي ٫ڀَ ٍؿڀْن أنو ٷي ٳخٍٵ حٿينْخ ًىٌ ّلزيڄ
كيػو ًٟ٪ ّيه ڃٌٟ٪ حٿٰٚٽ ڃن ًٷنو ًٷخٽ حٿڀيڂ أڃَطنخ ٳظَٻنخ ًنيْظنخ ٳَٻزنخ ًٙ ٬ّٔنخ 

 اٙ ڃٰٴَطٺ ًٻخنض طڀٺ ىـَْحه كظَ ڃخص.
 ػّشٚ األٔصاسٞ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

خڅ أڅ حٿٸخٓڂ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٌٿْي رن ڃٔڀڂ كيػنخ حٿٌٿْي رن ٓڀْڄ - 
 ٫زي حٿَكڄن كيػيڂ ٫ن ٫ڄًَ رن ٳٚڅ حٕنٜخٍُ ٷخٽ9

رْنخ ىٌ ّڄِ٘ ٷي أٓزپ اُحٍه اً ٿلٸو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷي أهٌ رنخْٛش -
نٴٔو ًىٌ ّٸٌٽ حٿڀيڂ ٫زيٹ حرن ٫زيٹ حرن أڃظٺ ٷخٽ ٫ڄًَ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ ٍؿپ 

ًؿپ ٷي أكٔن ٻپ ِٗء هڀٸو ّخ ٫ڄًَ ًَٟد  كڄٖ حٿٔخٷْن ٳٸخٽ ّخ ٫ڄًَ اڅ حهلل ٫ِ
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رؤٍر٪ أٛخر٪ ڃن ٻٴو حٿْڄنَ طلض ٍٻزش ٫ڄًَ ٳٸخٽ ّخ 
٫ڄًَ ىٌح ڃٌٟ٪ حُٗحٍ ػڂ ٍٳ٬يخ ػٌ ٬ًٟيخ طلض حٿؼخنْش ٳٸخٽ ّخ ٫ڄًَ ىٌح ڃٌٟ٪ 

 حُٗحٍ.
 ل١ظ اٌعزاِٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

أرِ كيػنخ ُّي رن ّلَْ حٿيڃ٘ٸِ ٷخٽ كيػنخ حرن ػٌرخڅ ٫ن أرْو  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 
 ٫ن ڃټلٌٽ ٫ن ٻؼَْ رن ڃَس ٫ن ٷْْ حٿـٌحڃِ ٍؿپ ٻخنض ٿو ٛلزش ٷخٽ9

ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٤٬َّ حٿ٘يْي ٓض هٜخٽ ٫ني أًٽ ٷ٤َس ڃن ىڃو ّټٴَ -
ن حٿٴ٩ِ حٕٻزَ ٫نو ٻپ ه٤ْجش ًٍَّ ڃٸ٬يه ڃن حٿـنش ًًِّؽ ڃن حٿلٌٍ حٿ٬ْن ًّئڃن ڃ

 ًڃن ٫ٌحد حٿٸزَ ًّلڀَ كڀش حّٗڄخڅ.
 أتٟ ػٕثح اٌخٛالٟٔ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ ٷخٽ كيػنخ رٸْش ٫ن ڃلڄي رن ُّخى  - 
 حٕٿيخنِ ٷخٽ كيػنِ أرٌ ٫نزش ٷخٽ َّٓؾ ًٿو ٛلزش ٷخٽ9

ڂ اًح أٍحى حهلل ٫ِ ًؿپ ر٬زي هَْح ٫ٔڀو ٷْپ ًڃخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ-
 ٫ٔڀو ٷخٽ ّٴظق حهلل ٫ِ ًؿپ ٿو ٫ڄٚ ٛخٿلخ ٷزپ ڃٌطو ػڂ ّٸز٠و ٫ڀْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس ٷخٽ كيػنخ حرن ٫ْخٕ ٷخٽ كيػنِ َٗكزْپ  - 
 رن ڃٔڀڂ حٿوٌٙنِ ٷخٽ9

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحػنْن ٷي أٻٚ حٿيځ ٳِ ٍأّض ٓز٬ش نٴَ هڄٔش ٷي ٛلزٌح حٿنزِ ٛڀَ حهلل-
حٿـخىڀْش ًٿڂ ّٜلزخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤڃخ حٿڀٌحڅ ٿڂ ّٜلزخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ٳؤرٌ ٫نزش حٿوٌٙنِ ًأرٌ ٳخطق حٕنڄخٍُ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ ٷخٽ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن ڃلڄي حرن  - 

 يخنِ ٷخٽ9ُّخى حٕٿ
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ًٻَ ٫ني أرِ ٫نزش حٿوٌٙنِ حٿ٘ييحء ٳٌٻًَح حٿڄز٤ٌڅ ًحٿڄ٬٤ٌڅ ًحٿنٴٔخء ٳ٠ٰذ أرٌ -
٫نزش ًٷخٽ كيػنخ أٛلخد نزْنخ ٫ن نزْنخ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ اڅ ٗييحء حهلل ٳِ 

 حٍٕٝ أڃنخء حهلل ٳِ حٍٕٝ ٳِ هڀٸو ٷظڀٌح أً ڃخطٌح.
ؼڂ رن هخٍؿش ٷخٽ أنزؤنخ حٿـَحف رن ڃڀْق حٿزيَحنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿيْ - 

 كڄِٜ ٫ن رټَ رن ٫ٍُش حٿوٌٙنِ ٷخٽ9
ٓڄ٬ض أرخ ٫نزش حٿوٌٙنِ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ ِّحٽ حهلل ٫ِ -

 ًؿپ َّّٰ ٳِ ىٌح حٿيّن رَّٰ ّٔظ٬ڄڀيڂ ٳِ ٣خ٫ظو.
 عّشج تٓ فاذه األعذٞ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڄَ رن رَ٘ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنخ ىْ٘ڂ رن ك - 
رَْ٘ ٫ن ىحًى رن ٫ڄًَ ٫ن رَٔ رن ٫زي حهلل ٫ن ٓڄَس رن ٳخطٺ حٕٓيُ ٳٌٻَ كيّؼخ ٷخٽ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٬ّڄَ رن رَ٘ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنخ ىْ٘ڂ ٫ن 

 رَٔ رن ٫زْي حهلل ٫ن ٓڄَس رن ٳخطٺ9 ىحًى رن ٫ڄًَ ٫ن
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ن٬ڂ حٿٴظَ ٓڄَس ٿٌ أهٌ ڃن ٿڄظو ًٗڄَ ڃن ڃجٍِه -

 ٳٴ٬پ ًٿٺ ٓڄَس أهٌ ڃن ٿڄظو ًٗڄَ ڃن ڃجٍِه.
 ص٠اد تٓ ٔؼ١ُ اٌؽعشِٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

حرن ٿي٬ْش ٫ن ِّّي رن أرِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ - 
 كزْذ ٫ن أرِ ڃًَُٵ ٫ن حٿڄَْٰس رن أرِ رَىس ٫ن ُّخى رن ن٬ْڂ حٿل٠َڃِ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍر٪ ٳَٟين حهلل ٳِ حٗٓٚځ ٳڄن ؿخء رؼٚع ٿڂ -
 ّٰنْن ٫نو ْٗجخ كظَ ّؤطِ رين ؿڄ٬ْخ حٿٜٚس ًحٿِٻخس ًْٛخځ ٍڃ٠خڅ ًكؾ حٿزْض.

 ػمثح تٓ ػاِش اٌعٕٟٙ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س تم١ح 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخًٍڅ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن ًىذ ٫ن ٫ڄًَ رن  - 

 حٿلَع أڅ أرخ ٫٘خنش كيػو أنو ٓڄ٪ ٫ٸزش رن ٫خڃَ ّٸٌٽ9
ٙ أٷٌٽ حٿٌْځ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٿڂ ّٸپ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

ٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن ٻٌد ٫ڀِ ڃخ ٿڂ أٷپ ٳڀْظزٌأ رْظخ ڃن ؿينڂ ًٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً
٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٍؿٚڅ ڃن أڃظِ ّٸٌځ أكيىڄخ حٿڀْپ ٬ّخٿؾ نٴٔو اٿَ حٿ٤يٌٍ ٫ًڀْو ٫ٸيه 
ٳْظٌٟؤ ٳبًح ًٟؤ ّيّو حنلڀض ٫ٸيس ًاًح ًٟؤ ًؿيو حنلڀض ٫ٸيس ًاًح ڃٔق رَأٓو حنلڀض 

٫ٸيس ٳْٸٌٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿڀٌّن ًٍحء حٿلـخد حن٨ًَح اٿَ ٫ٸيس ًاًح ًٟؤ ٍؿڀْو حنلڀض 
 ٫زيُ ىٌح ٬ّخٿؾ نٴٔو ّٔؤٿنِ ڃخ ٓؤٿنِ ٫زيُ ٳيٌ ٿو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخًٍڅ كيػنخ حرن ًىذ كيػنِ حٿڀْغ ٫ن كْٔن رن  - 
 أرِ كټْڂ كيػو ٫ن ٫ڀِ رن ٍرخف حٿڀوڄِ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ حٿـينِ ٷخٽ9

  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ أٷَأ رخٿڄ٬ًٌحص ىرَ ٻپ ٛٚس.أڃَنِ ٌٍٓٽ حهلل-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ڃٔڀڂ ٷخٽ كيػنخ  - 

 ڃ٤َٱ ٫ن ٫ټَڃش ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃَ حٿـينِ ٷخٽ9
نٌٍص أهظِ أڅ طڄِ٘ اٿَ حٿټ٬زش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حهلل ٿٰنِ ٫ن -

 يخ ٿظَٻذ ًٿظيي رينش.ڃْ٘
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ أنزؤنخ أرخڅ ٷخٽ كيػنخ ٷظخىس ٷخٽ كيػنخ ن٬ْڂ رن  - 
 ىڄخٍ ٫ن ٫ٸزش رن ٫خڃ9َ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٷخٽ ٍرټڂ أط٬ـِ ّخ حرن آىځ أڅ طٜڀِ أًٽ حٿنيخٍ -
 أٍر٪ ٍٻ٬خص أٻٴٺ رين آهَ ٌّڃٺ.

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ ٷخٽ كيػنِ ٫زي حٿَكڄن رن كَڃڀش ٫ن  كيػنخ ٫زي - 
 أرِ ڃټِ حٿيڄيحنِ ٷخٽ9

ٛلزنخ ٫ٸزش رن ٫خڃَ ٳِ ٓٴَ ٳـ٬پ ٙ ّئڃنخ ٷخٽ ٳٸڀنخ ٿو ٍكڄٺ حهلل أٙ طئڃنخ ًأنض ڃن -
أٛلخد ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ انِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

حٿنخّ ٳؤٛخد حٿٌٷض ًأطڂ حٿٜٚس ٳڀو ًٿيڂ ًڃن حنظٸٚ ڃن ًٿٺ ٳ٬ڀْو ًٙ  ّٸٌٽ ڃن أځ
ٳِ ٻظخد أرِ رو٢ ّيه ٻظذ اٿَ حٿَرْ٪ رن ليّغ ٫ڀْيڂ ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ًؿيص ىٌح حٿ

نخٳ٪ أرٌ طٌرش ًٻخڅ ٳِ ٻظخرو كيػنخ حٿيْؼڂ رن كڄْي ٫ن ُّي رن ًحٷي ٫ن ٓڀْڄخڅ رن 
ڃَ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃٌَٓ ٫ن ٻؼَْ رن ڃَس ٫ن ٫ٸزش رن ٫خ

 حٿڄَٔ رخٿٸَآڅ ٻخٿڄَٔ رخٿٜيٷش ًحٿڄـيَ رخٿٸَآڅ ٻخٿڄـيَ رخٿٜيٷش.
 ػثادج تٓ اٌصاِد سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س تم١ح 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ أرٌ رټَ رن كٴٚ ٷخٽ9 - 
رن ڃٜزق ٗٺ أرٌ رټَ ٫ن حرن حٿٔڄ٢ ٫ن ٫زخىس رن أهزَنِ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ڃٜزق أً ح-

حٿٜخڃض أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫خى ٫زي حهلل رن ًٍحكش ٷخٽ ٳڄخ طلٌُ ٿو ٫ن 
ٳَحٗو ٳٸخٽ أطيًٍڅ ڃن ٗييحء أڃظِ ٷخٿٌح ٷظپ حٿڄٔڀڂ ٗيخىس ٷخٽ اڅ ٗييحء أڃظِ اًح ٿٸڀْپ 

 يىخ ؿڄ٬خء.ٷظپ حٿڄٔڀڂ ٗيخىس ًحٿ٤خ٫ٌڅ ٗيخىس ًحٿڄَأس ّٸظڀيخ ًٿ
 أتٟ ػاِش األؽؼشٞ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي رن ٫زي حٿٌحٍع ٷخٽ كيػنخ ڃخٿٺ رن ڃٌٰٽ  - 
 كيػنخ ٫ڀِ رن ڃيٍٹ ٫ن أرِ ٫خڃَ ح9َُ٬ٕٗ

ٻخڅ ٍؿپ ٷظپ ڃنيڂ رؤ٣ًخّ ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ أرخ ٫خڃَ أٙ ٯَْص -
ىٌه حّٓش ّخ أّيخ حٿٌّن آڃنٌح ٫ڀْټڂ أنٴٔټڂ ٙ ٠َّٻڂ ڃن ٟپ اًح حىظيّظڂ ٳ٠ٰذ  ٳظٚ

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ أّن ًىزظڂ انڄخ ىِ ّخ أّيخ حٿٌّن آڃنٌح ٙ ٠َّٻڂ ڃن 
 ٟپ ڃن حٿټٴخٍ اًح حىظيّظڂ.

ِ حرن ڃلڄي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ ٷخٽ كيػنخ ُىَْ ٬ّن - 
٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن أرِ ڃخٿٺ حٕٗـ٬ِ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
أ٨٫ڂ حٿٰڀٌٽ ٫ني حهلل ًٍح٩ ڃن حٍٕٝ طـيًڅ حٿَؿڀْن ؿخٍّن ٳِ حٍٕٝ أً ٳِ حٿيحٍ -

ٳْٸظ٤٪ أكيىڄخ ڃن ك٦ ٛخكزو ًٍح٫خ ٳبًح حٷظ٬٤و ٣ٌٷو ڃن ٓز٪ أٍْٟن اٿَ ٌّځ 
 حٿٸْخڃش.
 اٌؽشز األؽؼشٞ ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ هڀٲ ڃٌَٓ رن هڀٲ ٻخڅ ٬ّي ڃن  - 
حٿزيٙء ٷخٽ كيػنخ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن ُّي رن ٓٚځ ٫ن ؿيه ڃڄ٤ٌٍ ٫ن حٿلَع 

 ح٬َُٕٗ أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
أڃَ ّلَْ رن ُٻَّخ روڄْ ٻڀڄخص أڅ ٬ّڄپ رين ًأڅ ّؤڃَ رنِ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ -

آَحثْپ أڅ ٬ّڄڀٌح رين ٳټخى أڅ ّز٤ت ٳٸخٽ ٿو ٫َْٔ انٺ ٷي أڃَص روڄْ ٻڀڄخص أڅ 
ط٬ڄپ رين ًأڅ طؤڃَ رنِ آَحثْپ أڅ ٬ّڄڀٌح رين ٳبڃخ أڅ طزڀٰين ًاڃخ أرڀٰين ٳٸخٽ ٿو ّخ 

ٳـڄ٪ ّلَْ رنِ آَحثْپ ٳِ رْض أهِ انِ أهَ٘ اڅ ٓزٸظنِ أڅ أ٫ٌد أً ّؤٲ رِ ٷخٽ 
حٿڄٸيّ كظَ حڃظٖ حٿڄٔـي ًٷ٬ي ٫ڀَ حٿَ٘ٱ ٳلڄي حهلل ًأػنَ ٫ڀْو ػڂ ٷخٽ اڅ حهلل ٫ِ 
ًؿپ أڃَنِ روڄْ ٻڀڄخص أڅ أ٫ڄپ رين آڃَٻڂ أڅ ط٬ڄڀٌح رين أًٿين أڅ ط٬زيًح حهلل ًٙ 
طَ٘ٻٌح رو ْٗجخ ٳبڅ ڃؼپ ًٿٺ ڃؼپ ٍؿپ حٗظٍَ ٫زيح ڃن هخٿٚ ڃخٿو رٌٍٵ أً ًىذ 
ٳـ٬پ ٬ّڄپ ًّئىُ ٫ڄڀو اٿَ ٯَْ ْٓيه ٳؤّټڂ َّٔه أڅ ّټٌڅ ٫زيه ٻٌٿٺ ًاڅ حهلل ٫ِ 
ًؿپ هڀٸټڂ ًٍُٷټڂ ٳخ٫زيًه ًٙ طَ٘ٻٌح رو ْٗجخ ًأڃَٻڂ رخٿٜٚس ٳبڅ حهلل ٫ِ ًؿپ 
ّنٜذ ًؿيو ٿٌؿو ٫زيه ڃخ ٿڂ ّڀظٴض ٳبًح ٛڀْظڂ ٳٚ طڀظٴظٌح ًآڃَٻڂ رخٿْٜخځ ٳبڅ ڃؼپ ًٿٺ 

ٳِ ٫ٜخرش ٻڀيڂ ّـي ٍّق حٿڄٔٺ ًأڅ هڀٌٱ ٳڂ حٿٜخثڂ ٻڄؼپ ٍؿپ ڃ٬و َٛس ڃن ڃٔٺ 
أ٣ْذ ٫ني حهلل ڃن ٍّق حٿڄٔٺ ًآڃَٻڂ رخٿٜيٷش ٳبڅ ڃؼپ ًٿٺ ٻڄؼپ ٍؿپ أَٓه حٿ٬يً 
ٳ٘يًح ّيّو اٿَ ٫نٸو ًٷَرٌه ٿ٠َْرٌح ٫نٸو ٳٸخٽ ىپ ٿټڂ أڅ أٳظيُ نٴِٔ ڃنټڂ ٳـ٬پ 

 ٻؼَْح ًاڅ ڃؼپ ًٿٺ ّٴظيُ نٴٔو ڃنيڂ رخٿٸڀْپ ًحٿټؼَْ كظَ ٳٺ نٴٔو ًآڃَٻڂ رٌٻَ حهلل
ٻڄؼپ ٍؿپ ٣ڀزو حٿ٬يً َٓح٫خ ٳِ أػَه ٳؤطَ كٜنخ كْٜنخ ٳظلٜن ٳْو ًاڅ حٿ٬زي أكٜن 
ڃخ ّټٌڅ ڃن حٿ٤ْ٘خڅ اًح ٻخڅ ٳِ ًٻَ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷخٽ ًٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ أنخ آڃَٻڂ روڄْ حهلل أڃَنِ رين رخٿـڄخ٫ش ًرخٿٔڄ٪ ًحٿ٤خ٫ش ًحٿيـَس ًحٿـيخى ٳِ 

پ حهلل ٳبنو ڃن هَؽ ڃن حٿـڄخ٫ش ٷْي ٗزَ ٳٸي هڀ٪ ٍرٸش حٗٓٚځ ڃن ٫نٸو اٿَ أڅ ٓزْ
َّؿ٪ ًڃن ى٫خ ري٫ٌٍ حٿـخىڀْش ٳيٌ ڃن ؿؼخء ؿينڂ ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًاڅ ٛخځ ًٛڀَ 
ٷخٽ ًاڅ ٛخځ ًٛڀَ ٫ًُڂ أنو ڃٔڀڂ ٳخى٫ٌح حٿڄٔڀڄْن رڄخ ٓڄخىڂ حٿڄٔڀڄْن حٿڄئڃنْن 

 ٫زخى حهلل ٫ِ ًؿپ.
 شٚ تٓ اٌؼاؿ ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ػّؼذ٠س تم١ح 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ڃٌَٓ رن ٫ڀِ رن ٍرخف ٫ن أرْو ٫ن أرِ  - 
 ٷْْ ڃٌٿَ ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ٫ن ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٜپ ڃخ رْن ْٛخڃټڂ ًرْن ْٛخځ أىپ حٿټظخد أٻڀش -
 حٿٔلَ.

ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ڃٌَٓ رن ٫ڀِ رن ٍرخف ًحٹ حٿڀوڄِ ٫ن كي - 
 أرْو ٷخٽ9

ٓڄ٬ض ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ّٸٌٽ ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ ٫ڄًَ حٗيى -
َِ حٿزَٜ ًٌٛرو ًٷخٽ ّخ  ٫ڀْٺ ٓٚكٺ ًػْخرٺ ًحثظنِ ٳٴ٬ڀض ٳـجظو ًىٌ ّظٌٟؤ ٳ٬ٜي ٳ

ٺ ًؿيخ ٳْٔڀڄٺ حهلل ًّٰنڄٺ ًأٍٯذ ٿٺ ڃن حٿڄخٽ ٍٯزش ٛخٿلش ٫ڄًَ انِ أٍّي أڅ أر٬ؼ
ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ ٿڂ أٓڀڂ ٍٯزش ٳِ حٿڄخٽ انڄخ أٓڀڄض ٍٯزش ٳِ حٿـيخى ًحٿټْنٌنش 
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ڃ٬ٺ ٷخٽ ّخ ٫ڄًَ ن٬ڄخ رخٿڄخٽ حٿٜخٿق ٿڀَؿپ حٿٜخٿق ٷخٽ ٻٌح ٳِ حٿنٔوش ن٬ڄخ رنٜذ 
 حٿ٬ْن.حٿنٌڅ ًٻَٔ حٿ٬ْن ٷخٽ أرٌ ٫زْي رټَٔ حٿنٌڅ ً

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ ٷخٽ أنزؤنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ٍؿخء رن  - 
 كٌْس ٫ن ٷزْٜش رن ًإّذ ٫ن ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ٷخٽ9

 ٙ طڀزٌٔح ٫ڀْنخ ٓنش نزْخ ٫يس أځ حٿٌٿي اًح طٌٳَ ٫نيخ ْٓيىخ أٍر٬ش أٗيَ ٫ًَ٘ح.-
ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن آڄخ٫ْپ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ - 

 ٷْْ رن أرِ كخُځ ٫ن ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ٷخٽ9
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿيخٍح ٯَْ َٓ ّٸٌٽ اڅ آٽ رنِ ٳٚڅ ٿٌْٔح ٿِ -

 رؤًٿْخء انڄخ ًٿِْ حهلل ًٛخٿق حٿڄئڃنْن.
ٷخٽ ٓڄ٬ض  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ - 

 ًٻٌحڅ ّليع ٫ن ڃٌٿَ ٿ٬ڄًَ رن حٿ٬خ9ٙ
أنو أٍٓڀو اٿَ ٫ڀِ ّٔظؤًنو ٫ڀَ أٓڄخء رنض ٫ڄْْ ٳؤًڅ ٿو كظَ اًح ٳَ٭ ڃن كخؿظو -

ٓؤٽ حٿڄٌٿَ ٫ڄَح ٫ن ًٿٺ ٳٸخٽ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيخنخ أً نيَ أڅ 
 نيهپ ٫ڀَ حٿنٔخء رَْٰ اًڅ أًُحؿين.

ِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ ٷخٽ كيػنِ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ ٷزْپ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 
 ٫ن ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ٷخٽ9

 ٫ٸڀض ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٿٲ ڃؼپ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ ؿََّ ٬ّنِ حرن كخُځ ٷخٽ  - 

 ٓڄ٬ض حٿلٔن ٷخٽ9
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ  ٷخٽ ٍؿپ ٿ٬ڄًَ رن حٿ٬خٙ أٍأّض ٍؿٚ ڃخص-

ّلزو أٿْْ ٍؿٚ ٛخٿلخ ٷخٽ رڀَ ٷخٽ ٷي ڃخص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّلزٺ 
ًٷي حٓظ٬ڄڀٺ ٳٸخٽ ٷي حٓظ٬ڄڀنِ ٳٌحهلل ڃخ أىٍُ أكزخ ٻخڅ ٿِ ڃنو أً حٓظ٬خنش رِ ًٿټن 

 رن ڃ٬ٌٔى ٓؤكيػٺ رَؿڀْن ڃخص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّلزيڄخ ٫زي حهلل
 ٫ًڄخٍ رن ّخَٓ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن هزْذ رن حٿِرَْ ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن أرِ حٿيٌّپ ٷخٽ ٻخڅ ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ّظوٌٿنخ ٳٸخٽ ٍؿپ ڃن رټَ رن -

ٸخٽ ًحثپ ٿجن ٿڂ طنظو ٷَّٖ ٿ٬٠ْن ىٌح حٕڃَ ٳِ ؿڄيٌٍ ڃن ؿڄخىَْ حٿ٬َد ًٌٓحىڂ ٳ
٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ٻٌرض ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٷَّٖ ًٙس حٿنخّ 

 ٳِ حٿوَْ ًحٿَ٘ اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٷخٽ كيػنخ ڃٌَٓ ٬ّنِ حرن  - 

 ٫ڀِ ٫ن أرْو ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ّٸٌٽ9
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃخ ىٌ ٳټخڅ أُىي حٿنخّ ٳِ حٿينْخ ڃخ أر٬ي ىيّټڂ ڃن ىيُ نزْټڂ -

 ًأنظڂ أٍٯذ حٿنخّ ٳْيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ڃٌَٓ ٫ن أرْو ٫ن ٫ڄًَ  - 

 رن حٿ٬خٙ ٷخٽ9
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ٻخڅ ٳ٩ِ رخٿڄيّنش ٳؤطْض ٫ڀَ ٓخٿڂ ڃٌٿَ أرِ كٌّٴش ًىٌ ڃلظذ رلڄخثپ ْٓٴو ٳؤهٌص -
ڄخثڀو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ أّيخ حٿنخّ أٙ ٻخڅ ڃٴ٫ِټڂ ْٓٴخ ٳخكظزْض رل

 اٿَ حهلل ًاٿَ ٌٍٓٿو ػڂ ٷخٽ أٙ ٳ٬ڀظڂ ٻڄخ ٳ٬پ ىٌحڅ حٿَؿٚڅ حٿڄئڃنخڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن كڄخى ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن حٿڄوظخٍ ٫ن  - 

 ڄًَ رن حٿ٬خٙ ٷخٽ9هخٿي حٿلٌحء ٫ن أرِ ٫ؼڄخڅ ٷخٽ كيػنِ ٫
ر٬ؼنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ؿْٖ ًحص حٿٔٚٓپ ٷخٽ ٳؤطْظو ٷخٽ ٷڀض ّخ -

ٌٍٓٽ حهلل أُ حٿنخّ أكذ اٿْٺ ٷخٽ ٫خث٘ش ٷخٽ ٷڀض ڃن حٿَؿخٽ ٷخٽ أرٌىخ اًح ٷخٽ ٷڀض ػڂ 
 ڃن ٷخٽ ػڂ ٫ڄَ ٷخٽ ٳ٬ي ٍؿخٙ.

كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنخ ِّّي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ٷخٽ  - 
رن أرِ كزْذ ٫ن ٫ڄَحڅ رن أرِ أنْ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ؿزَْ ٫ن ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ 

 أنو ٷخٽ9
ٿڄخ ر٬ؼو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫خځ ًحص حٿٔٚٓپ ٷخٽ حكظڀڄض ٳِ ٿْڀش رخٍىس -

حٿٜزق ٷخٽ ٗيّيس حٿزَى ٳؤٗٴٸض اڅ حٯظٔڀض أڅ أىڀٺ ٳظْڄڄض ػڂ ٛڀْض رؤٛلخرِ ٛٚس 
ٳڀڄخ ٷيڃنخ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻَص ًٿٺ ٿو ٳٸخٽ ّخ ٫ڄًَ ٛڀْض 
رؤٛلخرٺ ًأنض ؿنذ ٷخٽ ٷڀض ن٬ڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ حكظڀڄض ٳِ ٿْڀش رخٍىس ٗيّيس حٿزَى 
ٳؤٗٴٸض اڅ حٯظٔڀض أڅ أىڀٺ ًًٻَص ٷٌٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ًٙ طٸظڀٌح أنٴٔټڂ اڅ حهلل ٻخڅ رټڂ 

 ػڂ ٛڀْض ٳ٠لٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿڂ ّٸپ ْٗجخ. ٍكْڄخ ٳظْڄڄض
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنخ ِّّي رن أرِ  - 

 كزْذ ٷخٽ أهزَنِ ٌّٓي رن ٷْْ ٫ن ٷْْ رن ٗٴِ أڅ ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ٷخٽ9
ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل  ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أرخ٬ّٺ ٫ڀَ أڅ طٰٴَ ٿِ ڃخ طٸيځ ڃن ًنزِ-

٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حٗٓٚځ ّـذ ڃخ ٻخڅ ٷزڀو ًاڅ حٿيـَس طـذ ڃخ ٻخڅ ٷزڀيخ ٷخٽ ٫ڄًَ ٳٌحهلل 
اڅ ٻنض ٕٗي حٿنخّ كْخء ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڄخ ڃٖص ٫ْنِ ڃن ٌٍٓٽ 

 .حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٙ ٍحؿ٬ظو رڄخ أٍّي كظَ ٿلٶ رخهلل ٫ِ ًؿپ كْخء ڃنو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٯْٚڅ ٷخٽ كيػنخ ٍٗيّن كيػنِ ڃٌَٓ رن  - 

 ٫ڀِ ٫ن أرْو ٫ن ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ٷخٽ9
ٷخٽ ٍؿپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أُ حٿ٬ڄپ أٳ٠پ ٷخٽ اّڄخڅ رخهلل ًطٜيّٶ ًؿيخى ٳِ ٓزْپ حهلل -

ڀْو ًٓڀڂ ٳڀْن ًكؾ ڃزًٍَ ٷخٽ حٿَؿپ أٻؼَص ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫
حٿټٚځ ًرٌٽ حٿ٬٤خځ ًٓڄخف ًكٔن هڀٶ ٷخٽ حٿَؿپ أٍّي ٻڀڄش ًحكيس ٷخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حًىذ ٳٚ طظيڂ حهلل ٫ڀَ نٴٔٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش حٿوِح٫ِ كيػنخ رټَ رن ڃ٠َ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ  - 

 ىخنت ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٫ڀِ رن ٍرخف ّٸٌٽ9
٬ض ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ّٸٌٽ ًىٌ ٫ڀَ حٿڄنزَ ٿڀنخّ ڃخ أر٬ي ىيّټڂ ڃن ىيُ نزْټڂ ٓڄ-

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃخ ىٌ ٳؤُىي حٿنخّ ٳِ حٿينْخ ًأڃخ أنظڂ ٳؤٍٯذ حٿنخّ ٳْيخ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ رټَ رن ڃ٠َ ٫ن ِّّي رن ٫زي حهلل  - 
حرن ارَحىْڂ ٫ن رَٔ رن ٬ْٓي ٫ن أرِ ٷْْ ڃٌٿَ ٫ڄًَ  رن أٓخڃش رن حٿيخى ٫ن ڃلڄي

 ٫ن ٫ڄًَ رن حٿ٬خ9ٙ
أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اًح كټڂ حٿلخٻڂ ٳخؿظيي ػڂ أٛخد ٳڀو -

 أؿَحڅ ًاًح كټڂ ًحؿظيي ػڂ أه٤ؤ ٳڀو أؿَ.
ّي رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ ٷخٽ كيػنخ ٿْغ رن ٬ٓي ٫ن ِّ - 

 أرِ كزْذ ٫ن ٫ڀِ رن ٍرخف ٷخٽ9
ٓڄ٬ض ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ّٸٌٽ ٿٸي أٛزلظڂ ًأڃْٔظڂ طَٯزٌڅ ٳْڄخ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ِّىي ٳْو أٛزلظڂ طَٯزٌڅ ٳِ حٿينْخ ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ىَه اٙ ٻخڅ حٿٌُ ِّىي ٳْيخ ًحهلل ڃخ أطض ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْڀش ڃن ى

٫ڀْو أٻؼَ ڃڄخ ٿو ٷخٽ ٳٸخٽ ٿو ر٬ٞ أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي ٍأّنخ 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔظٔڀٲ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ًٷخٽ ٯَْ ّل9َْ - 
ڃن ًحهلل ڃخ ڃَ رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػٚػش ڃن حٿيىَ اٙ ًحٿٌُ ٫ڀْو أٻؼَ -

 حٿٌُ ٿو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ أرٌ ٷزْپ  - 

٫ن هخٿي رن ٫زي حهلل رن ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٳِ ڃٌٟ٪ 
 آهَ ٷخٽ ڃخٿٺ رن ٫زي حهلل ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄ9ًَ

ٓز٪ ڃٌطخص ڃٌص حٿٴـؤس ًڃن ٿي٭ حٿلْش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو حٓظ٬خً ڃن -
ًڃن حٿٔز٪ ًڃن حٿَٰٵ ًڃن حٿلَٵ ًڃن أڅ ّوَ ٫ڀَ ِٗء أً ّوَ ٫ڀْو ِٗء ًڃن 

 حٿٸظپ ٫ني ٳَحٍ حٿِكٲ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن ؿ٬ٴَ  - 

ن حٿيخى ٫ن رَٔ رن ٬ْٓي ٫ن أرِ ٬ّنِ حٿڄوَڃِ ٷخٽ كيػنخ ِّّي رن ٫زي حهلل رن أٓخڃش ر
 ٷْْ ڃٌٿَ ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ٫ن ٫ڄًَ رن حٿ٬خ9ٙ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ نِٽ حٿٸَآڅ ٫ڀَ ٓز٬ش أكَٱ ٫ڀَ أُ كَٱ -
 ٷَأطڂ ٳٸي أٛزظڂ ٳٚ طظڄخًٍح ٳْو ٳبڅ حٿڄَحء ٳْو ٻٴَ.

ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ِّّي رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ ٫زي حهلل رن - 
٫زي حهلل ٫ن ڃلڄي رن ارَحىْڂ ٫ن رَٔ رن ٬ْٓي ٫ن أرِ ٷْْ ڃٌٿَ ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ 

 ٫ن ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح كټڂ حٿلخٻڂ ٳخؿظيي ٳؤٛخد ٳڀو أؿَحڅ ًاڅ أه٤ؤ -

نِ رو أرٌ ٓڀڄش ٫ن أرِ ٳڀو أؿَ ٷخٽ ِّّي ٳٌٻَص ًٿٺ ٕرِ رټَ رن كِځ ٳٸخٽ ىټٌح كيػ
 ىََّس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄؼڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش حٿوِح٫ِ ٷخٽ أنخ ٫زي حهلل رن ؿ٬ٴَ رن ٫زي  - 
حٿَكڄن رن حٿڄٌٍٔ رن ڃوَڃش ٷخٽ أهزَنِ ِّّي رن ٫زي حهلل رن أٓخڃش رن حٿيخى ٫ن رَٔ 

 حٿ٬خٙ ٷخٽ9 رن ٬ْٓي ٫ن أرِ ٷْْ ڃٌٿَ ٫ڄًَ رن
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ٓڄ٪ ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ٍؿٚ ّٸَأ آّش ڃن حٿٸَآڅ ٳٸخٽ ڃن أٷَأٻيخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳٸي أٷَأنْيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ٯَْ ىٌح ٳٌىزخ اٿَ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أكيىڄخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل آّش ٻٌح ًٻٌح ػڂ ٷَأىخ ٳٸخٽ 

ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىټٌح أنِٿض ٳٸخٽ حٓهَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸَأىخ ٫ڀَ ٌٍٓٽ ٌٍٓ
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أٿْْ ىټٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ىټٌح أنِٿض ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ىٌح حٿٸَآڅ أنِٽ ٫ڀَ ٓز٬ش أكَٱ ٳؤُ ًٿٺ ٷَأطڂ ٳٸي أكٔنظڂ 

 ٿڄَحء ٳْو ٻٴَ أً آّش حٿټٴَ.ًٙ طڄخًٍح ٳْو ٳبڅ ح
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى ٷخٽ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

 ٓڀْڄخڅ ٫ن ڃلڄي رن ٍحٗي حٿڄَحىُ ٫ن ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ٷخٽ9
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃخ ڃن ٷٌځ ٨ّيَ ٳْيڂ حٿَرخ اٙ أهًٌح -

 ځ ٨ّيَ ٳْو حٿَٗخ اٙ أهًٌح رخٿ٫َذ.رخٿٔنش ًڃخ ڃن ٷٌ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٛخٿق ٷخٽ9 - 
حٓظؤًڅ ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ٫ڀَ ٳخ٣ڄش ٳؤًنض ٿو ٷخٽ ػڂ ٫ڀِ ٷخٿٌح ٙ ٳَؿ٪ ػڂ حٓظؤًڅ -

پ كْن ٫ڀْيخ ڃَس أهٍَ ٳٸخٽ ػڂ ٫ڀِ ٷخٿٌح ن٬ڂ ىهپ ٫ڀْيخ ٳٸخٽ ٿو ٫ڀِ ڃخ ڃن٬ٺ أڅ طيه
 ٿڂ طـينِ ىينخ ٷخٽ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيخنخ أڅ نيهپ ٫ڀَ حٿڄْٰزخص.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ٷخٽ كيػنخ حٿٴَؽ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي  - 
 ح٫ٕڀَ ٫ن أرْو ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄًَ ٫ن ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ٷخٽ9

هٜڄخڅ ّوظٜڄخڅ ٳٸخٽ ٿ٬ڄًَ حٷٞ رْنيڄخ ّخ  ؿخء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ-
٫ڄًَ ٳٸخٽ أنض أًٿَ رٌٿٺ ڃنِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ًاڅ ٻخڅ ٷخٽ ٳبًح ٷ٠ْض رْنيڄخ ٳڄخ ٿِ 
ٷخٽ اڅ أنض ٷ٠ْض رْنيڄخ ٳؤٛزض حٿٸ٠خء ٳڀٺ ٫َ٘ كٔنخص ًاڅ أنض حؿظييص ٳؤه٤ؤص 

 ٳڀٺ كٔنش.
ؽ ٫ن ٍر٬ْش رن ِّّي ٫ن ٫ٸزش رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ٷخٽ كيػنخ حٿٴَ - 

 ٫خڃَ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو ٯَْ أنو ٷخٽ9
 ٳبڅ حؿظييص ٳؤٛزض حٿٸ٠خء ٳڀٺ ٫َ٘س أؿٌٍ ًاڅ حؿظييص ٳؤه٤ؤص ٳڀٺ أؿَ ًحكي.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن كَد ًكٔن رن ڃٌَٓ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن  - 

 ٫ن ٫ڄخٍس رن هِّڄش رن ػخرض ٷخٽ9ٓڀڄَ ٫ن أرِ ؿ٬ٴَ حٿو٤ڄِ 
ٻنخ ڃ٪ ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ٳِ كؾ أً ٫ڄَس كظَ اًح ٻنخ رڄَ حٿ٨يَحڅ ٳبًح حڃَأس ٳِ -

ىٌىؿيخ ٷي ٬ًٟض ّيىخ ٫ڀَ ىٌىؿيخ ٷخٽ ٳڄخٽ ٳيهپ حٿ٬٘ذ ٳيهڀنخ ڃ٬و ٳٸخٽ ٻنخ ڃ٪ 
ٜڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ىٌح حٿڄټخڅ ٳبًح نلن رَٰرخڅ ٻؼَْس ٳْيخ ٯَحد أ٫

أكڄَ حٿڄنٸخٍ ًحٿَؿڀْن ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّيهپ حٿـنش ڃن حٿنٔخء اٙ 
ڃؼپ ىٌح حٿَٰحد ٳِ ىٌه حٿَٰرخڅ ٷخٽ كٔن ٳبًح حڃَأس ٳِ ّيّيخ كزخثَىخ ًهٌحطْڄيخ ٷي 

 ٬ًٟض ّيّيخ ًٿڂ ّٸپ كٔن رڄَ حٿ٨يَحڅ.
ٿْغ رن ٬ٓي ٫ن ِّّي رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ أنزؤنخ  - 

 كزْذ ٫ن حرن ٗڄخٓش أڅ ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ ٷخٽ9
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ٿڄخ أٿٸَ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳِ ٷڀزِ حٗٓٚځ ٷخٽ أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْزخ٬ّنِ -
ٳز٢ٔ ّيه اٿِ ٳٸڀض ٙ أرخ٬ّٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل كظَ طٰٴَ ٿِ ڃخ طٸيځ ڃن ًنزِ ٷخٽ ٳٸخٽ ٿِ 

ّخ ٫ڄًَ أڃخ ٫ڀڄض أڅ حٿيـَس طـذ ڃخ ٷزڀيخ ڃن حٿٌنٌد  ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
 ّخ ٫ڄًَ أڃخ ٫ڀڄض أڅ حٗٓٚځ ّـذ ڃخ ٻخڅ ٷزڀو ڃن حٿٌنٌد.

 ٚفذ ػثذ اٌم١ظ ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٷخٽ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ ٫ُڂ ٫زي حٿَكڄن رن  - 

 ٫َٜ ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9 أرِ رټَس ٷخٽ ٷخٽ أٗؾ رن
َِ أځ - اڅ ٳْٺ هڀظْن ّلزيڄخ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷڀض ڃخ ىڄخ ٷخٽ حٿلڀڂ ًحٿلْخء ٷڀض أٷيّڄخ ٻخڅ ٳ

 كيّؼخ ٷخٽ رپ ٷيّڄخ ٷڀض حٿلڄي هلل حٿٌُ ؿزڀنِ ٫ڀَ هڀظْن ّلزيڄخ.
كيػنِ أرٌ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ ٷخٽ كيػنخ ٫ٌٱ  - 

حٿٸڄٌٙ ُّي رن ٫يُ ٷخٽ كيػنِ أكي حٿٌٳي حٿٌّن ًٳيًح ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ڃن ٫زي حٿٸْْ ٷخٽ ًأىيّنخ ٿو ٳْڄخ ّييُ ڃ٣ٌؤ أً ٷَرش ڃن ط٠٬ٌٝ أً رَنَ ٳٸخٽ 
ڃخ ىٌح ٳٸڀنخ ىٌه ىيّش ٷخٽ ًأكٔزو ن٨َ اٿَ طڄَس ڃنيخ ٳؤ٫خىىخ ڃټخنيخ ًٷخٽ حرڀٌٰىخ آٽ 

ٳٔؤٿو حٿٸٌځ ٫ن أْٗخء كظَ ٓؤٿٌه ٫ن حٿَ٘حد ٳٸخٽ ٙ طَ٘رٌح ٳِ ىرخء ًٙ  ڃلڄي ٷخٽ
كنظڂ ًٙ نٸَْ ًٙ ڃِٳض حَٗرٌح ٳِ حٿلٚٽ حٿڄٌٻَ ٫ڀْو ٳٸخٽ ٿو ٷخثڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًڃخ 
ّيٍّٺ ڃخ حٿيرخء ًحٿلنظڂ ًحٿنٸَْ ًحٿڄِٳض ٷخٽ أنخ ٙ أىٍُ ڃخىْو أُ ىـَ أ٫ِ ٷڀنخ 

ظيخ ًأهٌص أٷڀْيىخ ٷخٽ ًٻنض ٷي نْٔض ڃن كيّؼو ْٗجخ ٳؤًٻَنْو حٿڄ٘ٸَ ٷخٽ ٳٌحهلل ٿٸي ىهڀ
٫زْي حهلل رن أرِ ؿًَس ٷخٽ ًٷٴض ٫ڀَ ٫ْن حٿِحٍس ػڂ ٷخٽ حٿڀيڂ حٯٴَ ٿ٬زي ٷْْ اًح أٓڀڄٌح 
٣خث٬ْن ٯَْ ٻخٍىْن ٯَْ هِحّخ ًٙ ڃٌطٌٍّن اً ر٬ٞ ٷٌڃنخ ٙ ّٔڀڄٌح كظَ ّوًِح 

نِ ٫ن ّڄْن حٿٸزڀش كظَ حٓظٸزپ حٿٸزڀش ػڂ ًٌّطًَح ٷخٽ ًحرظيپ ًؿيو ىينخ ڃن حٿٸزڀش ٬ّ
 ّي٫ٌ ٿ٬زي حٿٸْْ ػڂ ٷخٽ اڅ هَْ أىپ حٿڄَ٘ٵ ٫زي حٿٸْْ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٫ٌٱ ٫ن أرِ حٿٸڄٌٙ  - 
 ٷخٽ9

كيػنِ أكي حٿٌٳي حٿٌّن ًٳيًح ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳبڅ ٙ ّټن ٷخٽ ٷْْ -
ٷخٽ ًحرظيپ كظَ حٓظٸزپ حٿٸزڀش ػڂ ّي٫ٌ ٿ٬زي ليّغ ٿن٬ڄخڅ ٳبنِ نْٔض حٓڄو ٳٌٻَ حٿرن ح

 حٿٸْْ ػڂ ٷخٽ اڅ هَْ أىپ حٿڄَ٘ٵ ٫زي حٿٸْْ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي كيػنخ ّلَْ رن ٫زي حٿَكڄن حٿ٬َُٜ  - 

 ٷخٽ كيػنخ ٗيخد رن ٫زخى أنو ٓڄ٪ ر٬ٞ ًٳي ٫زي حٿٸْْ ًىٌ ّٸٌٽ9
ٷيڃنخ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخٗظي ٳَكيڂ رنخ ٳڀڄخ انظيْنخ اٿَ حٿٸٌځ أ٬ًٌٓح -

ٿنخ ٳٸ٬ينخ ٳَكذ رنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًى٫خ ٿنخ ػڂ ن٨َ اٿْنخ ٳٸخٽ ڃن ْٓيٻڂ 
٫ًُْڄټڂ ٳؤَٗنخ ؿڄ٬ْخ اٿَ حٿڄنٌٍ رن ٫خثٌ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أىٌح حٕٗؾ 

ٌّځ ًٟ٪ ٫ڀْو ىٌح حٙٓڂ ٿ٠َرش رٌؿيو رلخٳَ كڄخٍ ٳٸڀنخ ن٬ڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل  ٳټخڅ أًٽ
ٳظوڀٲ ر٬ي حٿٸٌځ ٳ٬ٸپ ًٍحكڀيڂ ًٟڂ ڃظخ٫يڂ ػڂ أهَؽ ٫ْزظو ٳؤٿٸَ ٫نو ػْخد حٿٔٴَ 
ًٿزْ ڃن ٛخٿق ػْخرو ػڂ أٷزپ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷي ر٢ٔ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

و حٕٗؾ أًٓ٪ حٿٸٌځ ٿو ًٷخٿٌح ىينخ ّخ أٗؾ ٳٸخٽ حٿنزِ ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿڀو ًحطټؤ ٳڀڄخ ىنخ ڃن
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ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٓظٌٍ ٷخ٫يح ًٷزٞ ٍؿڀو ىينخ ّخ أٗؾ ٳٸ٬ي ٫ن ّڄْن حٿنزِ ٛڀَ 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٓظٌٍ ٷخ٫يح ٳَكذ رو ًأٿ٤ٴو ػڂ ٓؤٽ ٫ن رٚىه ًٓڄخ ٿو ٷَّش حٿٜٴخ 

ٽ حهلل ٕنض أ٫ڀڂ رؤٓڄخء ٷَحنخ ًحٿڄ٘ٸَ ًٯَْ ًٿٺ ڃن ٷٍَ ىـَ ٳٸخٽ رؤرِ ًأڃِ ّخ ٌٍٓ
ڃنخ ٳٸخٽ انِ ٷي ٣ًجض رٚىٻڂ ًٳٔق ٿِ ٳْيخ ٷخٽ ػڂ أٷزپ ٫ڀَ حٕنٜخٍ ٳٸخٽ ّخ ڃ٬َ٘ 
حٕنٜخٍ ٻَڃٌح اهٌحنټڂ ٳبنيڂ أٗزخىټڂ ٳِ حٗٓٚځ ًأٗزو ِٗء رټڂ ٬ٗخٍح ًأر٘خٍح 

أڅ ٷخٽ أٓڀڄٌح ٣خث٬ْن ٯَْ ڃټَىْن ًٙ ڃٌطٌٍّن اً أرَ ٷٌځ أڅ ّٔڀڄٌح كظَ ٷظڀٌح ٳڀڄخ 
ٻْٲ ٍأّظڂ ٻَحڃش اهٌحنټڂ ٿټڂ ًْٟخٳظيڂ اّخٻڂ ٷخٿٌح هَْ اهٌحڅ أٙنٌح ٳَٗنخ ًأ٣خرٌح 
ڃ٬٤ڄنخ ًرخطٌح ًأٛزلٌح ٬ّڀڄٌننخ ٻظخد ٍرنخ ًٓنش نزْنخ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤ٫ـذ 
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٳَف ريخ ػڂ أٷزپ ٫ڀْنخ ٍؿٚ ٍؿٚ ٬َّٟنخ ٫ڀَ ڃخ ط٬ڀڄنخ 

ن ط٬ڀڂ حٿظلْخص ًأځ حٿټظخد ًحٿٌٍٔس ًحٿٌٍٔطْن ًحٿٔنش ًحٿٔنظْن ػڂ أٷزپ ٫ًڀڄنخ ٳڄنخ ڃ
٫ڀْنخ رٌؿيو ٳٸخٽ ىپ ڃ٬ټڂ ڃن أًُحىٻڂ ِٗء ٳٴَف حٿٸٌځ رٌٿٺ ًحرظيًٍح ٍكخٿيڂ ٳؤٷزپ 
ٻپ ٍؿپ ڃنيڂ ڃ٬و ٛزَس ڃن طڄَ ٳ٬ٌٟيخ ٫ڀَ ن٤٪ ّيّو ًأًڃؤ رـَّيس ٳِ ّيه ٻخڅ 

ٽ أطٔڄٌڅ ىٌح حٿظ٠٬ٌٝ ٷڀنخ ن٬ڂ ػڂ أًڃؤ ّوظَٜ ريخ ٳٌٵ حٿٌٍح٩ ًىًڅ حٿٌٍح٫ْن ٳٸخ
اٿَ ٛزَس أهٍَ ٳٸخٽ أطٔڄٌڅ ىٌح حٿَٜٳخڅ ٷڀنخ ن٬ڂ ػڂ أًڃؤ اٿَ ٛزَس ٳٸخٽ أطٔڄٌڅ 
ىٌح حٿزَنَ ٷڀنخ ن٬ڂ ٷخٽ أڃخ انو هَْ طڄَٻڂ ًأنٴ٬و ٿټڂ ٷخٽ ٳَؿ٬نخ ڃن ًٳخىطنخ طڀٺ ٳؤٻؼَنخ 

َنَ ٷخٽ ٳٸخٽ حٕٗؾ ّخ حٿَُٰ ڃنو ٨٫ًڄض ٍٯزظنخ ٳْو كظَ ٛخٍ ٨٫ڂ نوڀنخ ًطڄَنخ حٿز
ٌٍٓٽ حهلل اڅ أٍٟنخ أٍٝ ػٸْڀش ًهڄش ًانخ اًح ٿڂ نَ٘د ىٌه حَٕٗرش ىْـض أٿٌحننخ 
٨٫ًڄض ر٤ٌننخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طَ٘رٌح ٳِ حٿيرخء ًحٿلنظڂ ًحٿنٸَْ 
 ًٿَْ٘د أكيٻڂ ٳِ ٓٸخثو ّٚع ٫ڀَ ٳْو ٳٸخٽ ٿو حٕٗؾ رؤرِ ًأڃِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٍهٚ
ٿنخ ٳِ ىٌه ٳؤًڃخ رټٴْو ًٷخٽ ّخ أٗؾ اڅ ٍهٜض ٿټڂ ٳِ ڃؼپ ىٌه ًٷخٽ رټٴْو ىټٌح َٗرظو 
ٳِ ڃؼپ ىٌه ًٳَؽ ّيّو ًر٤ٔيخ ٬ّنِ أ٨٫ڂ ڃنيخ كظَ اًح ػڄپ أكيٻڂ ڃن َٗحرو ٷخځ اٿَ 
حرن ٫ڄو ٳيٍِ ٓخٷو رخٿْٔٲ ًٻخڅ ٳِ حٿٌٳي ٍؿپ ڃن رنِ ٫َْٜ ّٸخٽ ٿو حٿلَع ٷي 

ْض طڄؼڀو ڃن حٿ٬َ٘ ٳِ حڃَأس ڃنيڂ ٳٸخځ أىپ ر٬ٞ ًٿٺ ىٍِص ٓخٷو ٳِ َٗد ٿيڂ ٳِ ر
حٿزْض ٳيٍِ ٓخٷو رخٿْٔٲ ٷخٽ ٳٸخٽ حٿلَع ٿڄخ ٓڄ٬ظيخ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ ؿ٬ڀض أٓيٽ ػٌرِ ٕٯ٤ِ حٿ٠َرش رٔخٷِ ًٷي أريحىخ حهلل ٿنزْو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

ػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل حٿ٬ڄَُ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ٷخٽ كي - 
كيػنخ أرٌ ٓيپ ٫ٌٱ رن أرِ ؿڄْڀش ٫ن ُّي أرِ حٿٸڄٌٙ ٫ن ًٳي ٫زي حٿٸْْ أنيڂ 

 ٓڄ٬ٌح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9
حٿڀيڂ حؿ٬ڀنخ ڃن ٫زخىٹ حٿڄنظوزْن حٿَٰ حٿڄلـڀْن حٿٌٳي حٿڄظٸزڀْن ٷخٽ ٳٸخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل -

ٽ ٫زخى حهلل حٿٜخٿلٌڅ ٷخٿٌح ٳڄخ حٿَٰ حٿڄلـڀٌڅ ٷخٽ حٿٌّن ّزْٞ ڃخ ٫زخى حهلل حٿڄنظوزٌڅ ٷخ
ڃنيڂ ڃٌحٟ٪ حٿ٤يٌٍ ٷخٿٌح ٳڄخ حٿٌٳي حٿڄظٸزڀْن ٷخٽ ًٳي ّٴيًڅ ڃن ىٌه حٕڃش ڃ٪ نزْيڂ اٿَ 

 ٍريڂ ٫ِ ًؿپ.
 ِاٌه تٓ صؼصؼح ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 

كيػنخ ى٘خځ حٿيٓظٌحثِ ٷخٽ كيػنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٷخٽ  - 
 ٷظخىس ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ ٫ن ڃخٿٺ رن ٬ٜ٬ٛش9
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أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ رْنخ أنخ ٫ني حٿزْض رْن حٿنخثڂ ًحٿْٸ٨خڅ اً أٷزپ أكي -
حٿؼٚػش رْن حٿَؿڀْن ٳؤطْض ر٤ٔض ڃن ًىذ ڃٖه كټڄش ًاّڄخنخ ٳ٘ٶ ڃن حٿنلَ اٿَ ڃَحٷِ 

ڃِځ ػڂ ڃڀت كټڄش ًاّڄخنخ ػڂ أطْض ريحرش ىًڅ حٿزٰپ ًٳٌٵ حٿز٤ن ٳٰٔپ حٿٸڀذ رڄخء ُ
حٿلڄخٍ ػڂ حن٤ڀٸض ڃ٪ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳؤطْنخ حٿٔڄخء حٿينْخ ٷْپ ڃن ىٌح ٷْپ ؿزَّپ ٷْپ 
ًڃن ڃ٬ٺ ٷْپ ڃلڄي ٷْپ ًٷي أٍٓپ اٿْو ٷخٽ ن٬ڂ ٷْپ ڃَكزخ رو ًن٬ڂ حٿڄـِء ؿخء ٳؤطْض 

رٺ ڃن حرن ًنزِ ػڂ أطْنخ حٿٔڄخء حٿؼخنْش ٷْپ  ٫ڀَ آىځ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳٔڀڄض ٫ڀْو ٳٸخٽ ڃَكزخ
ڃن ىٌح ٷْپ ؿزَّپ ٷْپ ًڃن ڃ٬ٺ ٷخٽ ڃلڄي ٳڄؼپ ًٿٺ ٳؤطْض ٫ڀَ ّلَْ ٫ًَْٔ ٫ڀْيڄخ 
حٿٔٚځ ٳٔڀڄض ٫ڀْيڄخ ٳٸخٙ ڃَكزخ رٺ ڃن أم ًنزِ ػڂ أطْنخ حٿٔڄخء حٿؼخٿؼش ٳڄؼپ ًٿٺ ٳؤطْض 

ًنزِ ػڂ أطْنخ حٿٔڄخء حٿَحر٬ش ٫ڀَ ٌّٓٲ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳٔڀڄض ٫ڀْو ٳٸخٽ ڃَكزخ رٺ ڃن أم 
ٳڄؼپ ًٿٺ ٳؤطْض ٫ڀَ اىٍّْ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳٔڀڄض ٫ڀْو ٳٸخٽ ڃَكزخ رٺ ڃن أم ًنزِ ػڂ 
أطْنخ حٿٔڄخء حٿوخڃٔش ٳڄؼپ ًٿٺ ٳؤطْض ٫ڀَ ىخًٍڅ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳؤطْض ٫ڀْو ٳٸخٽ ڃَكزخ 

ٔٚځ رٺ ڃن أم ًنزِ ػڂ أطْنخ حٿٔڄخء حٿٔخىٓش ٳڄؼپ ًٿٺ ػڂ أطْض ٫ڀَ ڃٌَٓ ٫ڀْو حٿ
ٳٔڀڄض ٫ڀْو ٳٸخٽ ڃَكزخ رٺ ڃن أم ًنزِ ٳڀڄخ ؿخًُطو رټَ ٷْپ ڃخ أرټخٹ ٷخٽ ّخ ٍد ىٌح 
حٿٰٚځ حٿٌُ ر٬ؼظو ر٬يُ ّيهپ ڃن أڃظو حٿـنش أٻؼَ ًأٳ٠پ ڃڄخ ّيهپ ڃن أڃظِ ػڂ أطْنخ 
حٿٔڄخء حٿٔخر٬ش ٳڄؼپ ًٿٺ ٳؤطْض ٫ڀَ ارَحىْڂ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳٔڀڄض ٫ڀْو ٳٸخٽ ڃَكزخ رٺ ڃن 

ٽ ػڂ ٍٳ٪ اٿَ حٿزْض حٿڄ٬ڄٌٍ ٳٔؤٿض ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳٸخٽ ىٌح حٿزْض حرن ًنزِ ٷخ
حٿڄ٬ڄٌٍ ّٜڀِ ٳِ ٻپ ٓز٬ٌڅ أٿٲ ڃڀٺ اًح هَؿٌح ڃنو ٿڂ ٬ٌّىًح ٳْو آهَ ڃخ ٫ڀْيڂ ٷخٽ 
ػڂ ٍٳ٬ض اٿَ ٓيٍس حٿڄنظيَ ٳبًح نزٸيخ ڃؼپ ٷٚٽ ىـَ ًاًح ًٍٷيخ ڃؼپ آًحڅ حٿٴْڀش ًاًح ٳِ 

خڅ ًنيَحڅ ٧خىَحڅ ٳٔؤٿض ؿزَّپ ٳٸخٽ أڃخ حٿزخ٣نخڅ ٳٴِ أٛڀيخ أٍر٬ش أنيخٍ نيَحڅ رخ٣ن
حٿـنش ًأڃخ حٿ٨خىَحڅ ٳخٿٴَحص ًحٿنْپ ٷخٽ ػڂ ٳَٟض ٫ڀِ هڄٌٔڅ ٛٚس ٳؤطْض ٫ڀَ 
ڃٌَٓ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳٸخٽ ڃخ ٛن٬ض ٷڀض ٳَٟض ٫ڀِ هڄٌٔڅ ٛٚس ٳٸخٽ انِ أ٫ڀڂ 

ًٿٺ ٳخٍؿ٪ اٿَ رخٿنخّ ڃنٺ انِ ٫خٿـض رنِ آَحثْپ أٗي حٿڄ٬خٿـش ًاڅ أڃظٺ ٿن ٤ّْٸٌح 
ٍرٺ ٳخٓؤٿو أڅ ّوٴٲ ٫نٺ ٷخٽ ٳَؿ٬ض اٿَ ٍرِ ٫ِ ًؿپ ٳٔؤٿظو أڅ ّوٴٲ ٫نِ ٳـ٬ڀيخ 
أٍر٬ْن ػڂ ٍؿ٬ض اٿَ ڃٌَٓ ٳؤطْض ٫ڀْو ٳٸخٽ ڃخ ٛن٬ض ٷڀض ؿ٬ڀيخ أٍر٬ْن ٳٸخٽ ٿِ ڃؼپ 
ڃٸخٿظو حًٕٿَ ٳَؿ٬ض اٿَ ٍرِ ٫ِ ًؿپ ٳـ٬ڀيخ ػٚػْن ٳؤطْض ڃٌَٓ ٫ڀْو حٿٔٚځ 

ڃٸخٿظو حًٕٿَ ٳَؿ٬ض اٿَ ٍرِ ٫ِ ًؿپ ٳـ٬ڀيخ ٫َّ٘ن ػڂ ٫َ٘س  ٳؤهزَطو ٳٸخٽ ٿِ ڃؼپ
ػڂ هڄٔش ٳؤطْض ٫ڀَ ڃٌَٓ ٳؤهزَطو ٳٸخٽ ٿِ ڃؼپ ڃٸخٿظو حًٕٿَ ٳٸڀض انِ أٓظلِ ڃن 
ٍرِ ٫ِ ًؿپ ڃن ٻڂ أٍؿ٪ اٿْو ٳنٌىُ أڅ ٷي أڃ٠ْض ٳ٠َّظِ ًهٴٴض ٫ن ٫زخىُ 

 ًأؿُِ رخٿلٔنش ٫َ٘ أڃؼخٿيخ.
ػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ٷظخىس ٷخٽ كيػنخ أنْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 

 رن ڃخٿٺ أڅ ڃخٿٺ رن ٬ٜ٬ٛش كيػيڂ.
أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ رْنڄخ أنخ ٫ني حٿټ٬زش رْن حٿنخثڂ ًحٿْٸ٨خڅ ٳٌٻَح -
ٷخٽ ػڂ حن٤ڀٸنخ اٿَ حٿٔڄخء حٿٔخر٬ش ٳخٓظٴظق ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳٸْپ ڃن ىٌح ٷْپ ليّغ حٿ

ٷْپ ًڃن ڃ٬ٺ ٷْپ ڃلڄي ٷْپ أًٷي ر٬غ اٿْو ٷخٽ ن٬ڂ ٳٴظق ٿو ٷخٿٌح ڃَكزخ رو ًن٬ڂ ؿزَّپ 
حٿڄـِء ؿخء ٳؤطْنخ ٫ڀَ ارَحىْڂ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٷڀض ڃن ىٌح ٷخٽ ؿزَّپ ىٌح أرٌٹ ارَحىْڂ 
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ٳٔڀڄض ٫ڀْو ٳٸخٽ ڃَكزخ رخٙرن حٿٜخٿق ًحٿنزِ حٿٜخٿق ػڂ ٍٳ٬ض ٿِ ٓيٍس حٿڄنظيَ ٳبًح 
ًاًح نزٸيخ ڃؼپ ٷٚٽ حٿيـَ ًاًح أٍر٬ش أنيخٍ ّوَؿن ڃن أٛڀيخ ًٍٷيخ ڃؼپ آًحڅ حٿٴٌْٽ 

نيَحڅ ٧خىَحڅ ًنيَحڅ رخ٣نخڅ ٳٸڀض ڃخ ىٌح ّخ ؿزَّپ ٷخٽ أڃخ حٿنيَحڅ حٿ٨خىَحڅ ٳخٿنْپ 
ًحٿٴَحص ًأڃخ حٿزخ٣نخڅ ٳنيَحڅ ٳِ حٿـنش ٷخٽ ٳؤطْض ربنخءّن أكيىڄخ هڄَ ًحٓهَ ٿزن ٷخٽ 

 ٳؤهٌص حٿڀزن ٳٸخٽ ؿزَّپ أٛزض حٿٴ٤َس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ىڄخځ رن ّلَْ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع  - 

 ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ أڅ ڃخٿٺ رن ٬ٜ٬ٛش كيػو9
أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كيػيڂ ٫ن ٿْڀش أَُٓ رو ٷخٽ رْنخ أنخ ٳِ حٿل٤ْڂ ًٍرڄخ -

ح٢ًٕٓ رْن حٿؼٚػش ٷخٽ  ٷخٽ ٷظخىس ٳِ حٿلـَ ڃ٤٠ـ٪ اً أطخنِ آص ٳـ٬پ ّٸٌٽ ٿٜخكزو
ٳؤطخنِ ٳٸي ًٓڄ٬ض ٷظخىس ّٸٌٽ ٳ٘ٶ ڃخ رْن ىٌه اٿَ ىٌه ٷخٽ ٷظخىس ٳٸڀض ٿڀـخًٍى ًىٌ اٿَ 
ؿنزِ ڃخ ٬ّنِ ٷخٽ ڃن ػَٰس نلَه اٿَ ٬َٗطو ًٷي ٓڄ٬ظو ّٸٌٽ ڃن ٷٜظو اٿَ ٬َٗطو ٷخٽ 

ْي ٳخٓظوَؽ ٷڀزِ ٳؤطْض ر٤ٔض ڃن ًىذ ڃڄڀٌءس اّڄخنخ ًكټڄش ٳٰٔپ ٷڀزِ ػڂ كَ٘ ػڂ أ٫
ػڂ أطْض ريحرش ىًڅ حٿزٰپ ًٳٌٵ حٿلڄخٍ أرْٞ ٷخٽ ٳٸخٽ حٿـخًٍى ىٌ حٿزَحٵ ّخ أرخ كڄِس 
ٷخٽ ن٬ڂ ّٸ٪ ه٤ٌه ٫ني أٷَٜ ٣َٳو ٷخٽ ٳلڄڀض ٫ڀْو ٳخن٤ڀٶ رِ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ 
كظَ أطَ رِ حٿٔڄخء حٿينْخ ٳخٓظٴظق ٳٸْپ ڃن ىٌح ٷخٽ ؿزَّپ ٷْپ ًڃن ڃ٬ٺ ٷْپ ڃلڄي ٷْپ 

ن٬ڂ ٷْپ ڃَكزخ رو ًن٬ڂ حٿڄـِء ؿخء ٷخٽ ٳٴظق ٳڀڄخ هڀٜض ٳبًح ٳْيخ أًٷي أٍٓپ اٿْو ٷخٽ 
آىځ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳٸخٽ ىٌح أرٌٹ آىځ ٳٔڀڂ ٫ڀْو ٳٔڀڄض ٫ڀْو ٳَى حٿٔٚځ ػڂ ٷخٽ ڃَكزخ 
رخٙرن حٿٜخٿق ًحٿنزِ حٿٜخٿق ػڂ ٬ٛي كظَ أطَ حٿٔڄخء حٿؼخنْش ٳخٓظٴظق ٳٸْپ ڃن ىٌح ٷخٽ 

ٷي أٍٓپ اٿْو ٷخٽ ن٬ڂ ٷْپ ڃَكزخ رو ًن٬ڂ حٿڄـِء ؿزَّپ ٷْپ ًڃن ڃ٬ٺ ٷخٽ ڃلڄي ٷْپ أً
ؿخء ٷخٽ ٳٴظق ٳڀڄخ هڀٜض ٳبًح ّلَْ ٫ًَْٔ ًىڄخ حرنخ حٿوخٿش ٳٸخٽ ىٌح ّلَْ ٫ًَْٔ 
ٳٔڀڂ ٫ڀْيڄخ ٷخٽ ٳٔڀڄض ٳَىح حٿٔٚځ ػڂ ٷخٙ ڃَكزخ رخٕم حٿٜخٿق ًحٿنزِ حٿٜخٿق ػڂ ٬ٛي 

ٷْپ ًڃن ڃ٬ٺ ٷخٽ ڃلڄي أًٷي  كظَ أطَ حٿٔڄخء حٿؼخٿؼش ٳخٓظٴظق ٳٸْپ ڃن ىٌح ٷخٽ ؿزَّپ
أٍٓپ اٿْو ٷخٽ ن٬ڂ ٷْپ ڃَكزخ رو ًن٬ڂ حٿڄـِء ًؿخء ٷخٽ ٳٴظق ٳڀڄخ هڀٜض ٳبًح ٌّٓٲ 
٫ڀْو حٿٔٚځ ٷخٽ ىٌح ٌّٓٲ ٳٔڀڂ ٫ڀْو ٷخٽ ٳٔڀڄض ٫ڀْو ٳَى حٿٔٚځ ًٷخٽ ڃَكزخ رخٕم 
 حٿٜخٿق ًحٿنزِ حٿٜخٿق ػڂ ٬ٛي كظَ أطَ حٿٔڄخء حٿَحر٬ش ٳخٓظٴظق ٳٸْپ ڃن ىٌح ٷخٽ

ؿزَّپ ٷْپ ًڃن ڃ٬ٺ ٷخٽ ڃلڄي ٷْپ ًٷي أٍٓپ اٿْو ٷخٽ ن٬ڂ ٳٸْپ ڃَكزخ رو ًن٬ڂ حٿڄـِء 
ؿخء ٷخٽ ٳٴظق ٳڀڄخ هڀٜض ٷخٽ ٳبًح اىٍّْ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٷخٽ ىٌح اىٍّْ ٳٔڀڂ ٫ڀْو ٷخٽ 
ٳٔڀڄض ٫ڀْو ٳَى حٿٔٚځ ػڂ ٷخٽ ڃَكزخ رخٕم حٿٜخٿق ًحٿنزِ حٿٜخٿق ٷخٽ ػڂ ٬ٛي كظَ 

ٓظٴظق ٳٸْپ ڃن ىٌح ٷخٽ ؿزَّپ ٷْپ ًڃن ڃ٬ٺ ٷخٽ ڃلڄي ٷْپ أًٷي أطَ حٿٔڄخء حٿوخڃٔش ٳخ
أٍٓپ اٿْو ٷْپ ن٬ڂ ٷْپ ڃَكزخ رو ًن٬ڂ حٿڄـِء ؿخء ٷخٽ ٳٴظق ٳڀڄخ هڀٜض ٳبًح ىخًٍڅ 
٫ڀْو حٿٔٚځ ٷخٽ ىٌح ىخًٍڅ ٳٔڀڂ ٫ڀْو ٷخٽ ٳٔڀڄض ٫ڀْو ٷخٽ ٳَى حٿٔٚځ ػڂ ٷخٽ ڃَكزخ 

أطَ حٿٔڄخء حٿٔخىٓش ٳخٓظٴظق ٷْپ ڃن ىٌح رخٕم حٿٜخٿق ًحٿنزِ حٿٜخٿق ٷخٽ ػڂ ٬ٛي كظَ 
ٷخٽ ؿزَّپ ٷْپ ًڃن ڃ٬ٺ ٷخٽ ڃلڄي ٷْپ أًٷي أٍٓپ اٿْو ٷخٽ ن٬ڂ ٷْپ ڃَكزخ رو ًن٬ڂ 
حٿڄـِء ؿخء ٳٴظق ٳڀڄخ هڀٜض ٳبًح أنخ رڄٌَٓ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٷخٽ ىٌح ڃٌَٓ ٳٔڀڂ ٫ڀْو 

ٳڀڄخ طـخًُص ٳٔڀڄض ٫ڀْو ٳَى حٿٔٚځ ػڂ ٷخٽ ڃَكزخ رخٕم حٿٜخٿق ًحٿنزِ حٿٜخٿق ٷخٽ 
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رټَ ٷْپ ٿو ڃخ ّزټْٺ ٷخٽ أرټِ ٕڅ ٯٚڃخ ر٬غ ر٬يُ ػڂ ّيهپ حٿـنش ڃن أڃظو أٻؼَ ڃڄخ 
ّيهڀيخ ڃن أڃظِ ٷخٽ ػڂ ٬ٛي كظَ أطَ حٿٔڄخء حٿٔخر٬ش ٳخٓظٴظق ٷْپ ڃن ىٌح ٷخٽ ؿزَّپ 
ٷْپ ًڃن ڃ٬ٺ ٷخٽ ڃلڄي ٷْپ أًٷي أٍٓپ اٿْو ٷخٽ ن٬ڂ ٷْپ ڃَكزخ رو ًن٬ڂ حٿڄـِء ؿخء 

ڀڄخ هڀٜض ٳبًح ارَحىْڂ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳٸخٽ ىٌح ارَحىْڂ ٳٔڀڂ ٫ڀْو ٳٔڀڄض ٫ڀْو ٷخٽ ٳٴظق ٳ
ٳَى حٿٔٚځ ػڂ ٷخٽ ڃَكزخ رخٿزن حٿٜخٿق ًحٿنزِ حٿٜخٿق ٷخٽ ػڂ ٍٳ٬ض اٿِ ٓيٍس حٿڄنظيَ 

 ٳبًح نزٸيخ ڃؼپ ٷٚٽ ىـَ ًاًح ًٍٷيخ ڃؼپ آًحڅ حٿٴْڀش ٳٸخٽ ىٌه ٓيٍس حٿڄنظيَ 
نخڅ ًنيَحڅ ٧خىَحڅ ٳٸڀض ڃخ ىٌح ّخ ؿزَّپ ٷخٽ أڃخ ٷخٽ ًاًح أٍر٬ش أنيخٍ نيَحڅ رخ٣

حٿزخ٣نخڅ ٳنيَحڅ ٳِ حٿـنش ًأڃخ حٿ٨خىَحڅ ٳخٿنْپ ًحٿٴَحص ٷخٽ ػڂ ٍٳ٪ اٿِ حٿزْض حٿڄ٬ڄٌٍ 
ٷخٽ ٷظخىس ًكيػنخ حٿلٔن ٫ن أرِ ىََّس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٍأٍ حٿزْض 

أنْ ٷخٽ كيّغ اٿْو ػڂ ٍؿ٪ اٿَ حٿڄ٬ڄٌٍ ّيهڀو ٻپ ٌّځ ٓز٬ٌڅ أٿٲ ڃڀٺ ػڂ ٙ ٬ٌّىًڅ 
ػڂ أطْض ربنخء ڃن هڄَ ًانخء ڃن ٿزن ًانخء ڃن ٫ٔپ ٷخٽ ٳؤهٌص حٿڀزن ٷخٽ ىٌه حٿٴ٤َس 
أنض ٫ڀْيخ ًأڃظٺ ٷخٽ ػڂ ٳَٟض حٿٜٚس هڄْٔن ٛٚس ٻپ ٌّځ ٷخٽ ٳَؿ٬ض ٳڄٍَص 
٫ڀَ ڃٌَٓ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳٸخٽ رڄخًح أڃَص ٷخٽ أڃَص روڄْٔن ٛٚس ٻپ ٌّځ ٷخٽ اڅ أڃظٺ 

طٔظ٤ْ٪ حٿوڄْٔن ٛٚس ًانِ ٷي هزَص حٿنخّ ٷزڀٺ ٫ًخٿـض رنِ آَحثْپ أٗي ٙ 
حٿڄ٬خٿـش ٳخٍؿ٪ اٿَ ٍرٺ ٳخٓؤٿو حٿظوٴْٲ ٕڃظٺ ٷخٽ ٳَؿ٬ض ٳٌٟ٪ ٫نِ ٫َ٘ح ٷخٽ 
ٳَؿ٬ض اٿَ ڃٌَٓ ٳٸخٽ رڄخ أڃَص ٷڀض رؤٍر٬ْن ٛٚس ٻپ ٌّځ ٷخٽ اڅ أڃظٺ ٙ طٔظ٤ْ٪ 

٫ًخٿـض رنِ آَحثْپ أٗي حٿڄ٬خٿـش  أٍر٬ْن ٛٚس ٻپ ٌّځ ًانِ ٷي هزَص حٿنخّ ٷزڀٺ
ٳخٍؿ٪ اٿَ ٍرٺ ٳخٓؤٿو حٿظوٴْٲ ٕڃظٺ ٷخٽ ٳَؿ٬ض ٳٌٟ٪ ٫نِ ٫َ٘ح أهَ ٳَؿ٬ض اٿَ 
ڃٌَٓ ٳٸخٽ ٿِ رڄخ أڃَص ٷڀض أڃَص رؼٚػْن ٛٚس ٻپ ٌّځ ٷخٽ اڅ أڃظٺ ٙ طٔظ٤ْ٪ 
ٿؼٚػْن ٛٚس ٻپ ٌّځ ًانِ ٷي هزَص حٿنخّ ٷزڀٺ ٫ًخٿـض رنِ آَحثْپ أٗي حٿڄ٬خٿـش 

خٍؿ٪ اٿَ ٍرٺ ٳخٓؤٿو حٿظوٴْٲ ٕڃظٺ ٷخٽ ٳَؿ٬ض ٳٌٟ٪ ٫نِ ٫َ٘ح أهَ ٳَؿ٬ض اٿَ ٳ
ڃٌَٓ ٳٸخٽ ٿِ رڄخ أڃَص ٷڀض ر٬َّ٘ن ٛٚس ٻپ ٌّځ ٳٸخٽ اڅ أڃظٺ ٙ طٔظ٤ْ٪ ٿ٬َّ٘ن 
ٛٚس ٻپ ٌّځ ًانِ ٷي هزَص حٿنخّ ٷزڀٺ ٫ًخٿـض رنِ آَحثْپ أٗي حٿڄ٬خٿـش ٳخٍؿ٪ اٿَ 

ؿ٬ض ٳؤڃَص ر٬َ٘ ٛڀٌحص ٻپ ٌّځ ٳَؿ٬ض اٿَ ٍرٺ ٳخٓؤٿو حٿظوٴْٲ ٕڃظٺ ٷخٽ ٳَ
ڃٌَٓ ٳٸخٽ رڄخ أڃَص ٷڀض ر٬َ٘ ٛڀٌحص ٻپ ٌّځ ٳٸخٽ اڅ أڃظٺ ٙ طٔظ٤ْ٪ ٿ٬َ٘ 
ٛڀٌحص ٻپ ٌّځ ٳبنِ ٷي هزَص حٿنخّ ٷزڀٺ ٫ًخٿـض رنِ آَحثْپ أٗي حٿڄ٬خٿـش ٳخٍؿ٪ 
اٿَ ٍرٺ ٳخٓؤٿو حٿظوٴْٲ ٕڃظٺ ٷخٽ ٳَؿ٬ض ٳؤڃَص روڄْ ٛڀٌحص ٻپ ٌّځ ٳَؿ٬ض اٿَ 

ٌَٓ ٳٸخٽ رڄخ أڃَص ٷڀض روڄْ ٛڀٌحص ٻپ ٌّځ ٳٸخٽ اڅ أڃظٺ ٙ طٔظ٤ْ٪ ٿوڄْ ڃ
ٛڀٌحص ٻپ ٌّځ ًانِ ٷي هزَص حٿنخّ ٷزڀٺ ٫ًخٿـض رنِ آَحثْپ أٗي حٿڄ٬خٿـش ٳخٍؿ٪ 
اٿَ ٍرٺ ٳخٓؤٿو حٿظوٴْٲ ٕڃظٺ ٷخٽ ٷڀض ٷي ٓؤٿض ٍرِ كظَ حٓظلْْض ڃنو ًٿټنِ أٍَٟ 

 ٠ّظِ ًهٴٴض ٫ن ٫زخىُ.ًأٓڀڂ ٳڀڄخ نٴٌص نخىٍ ڃنخى ٷي أڃ٠ْض ٳَ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي رن أرِ ٫ًَرش ٫ن  - 

 ٷظخىس رن ى٫خڃش ٫ن أنْ رن ڃخٿٺ رن ٬ٜ٬ٛش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9
ٷخٽ غ ليّرْنڄخ أنخ ٫ني حٿټ٬زش رْن حٿنخثڂ ًحٿْٸ٨خڅ ٳٔڄ٬ض ٷخثٚ ّٸٌٽ أكي حٿؼٚػش ٳٌٻَ حٿ-

ػڂ ٍٳ٪ ٿنخ حٿزْض حٿڄ٬ڄٌٍ ّيهڀو ٻپ ٌّځ ٓز٬ٌڅ أٿٲ ڃڀٺ اًح هَؿٌح ڃنو ٿڂ ٬ٌّىًح ٳْو 
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ليّغ آهَ ڃخ ٫ڀْيڂ ٷخٽ ػڂ ٍٳ٬ض اٿِ ٓيٍس حٿڄنظيَ ٳبًح ًٍٷيخ ڃؼپ آًحڅ حٿٴْڀش ٳٌٻَ حٿ
ٷخٽ ٳٸڀض ٿٸي حهظڀٴض اٿَ ٍرِ ٫ِ ًؿپ كظَ حٓظلْْض ٙ ًٿټن أٍَٟ ًأٓڀڂ ٳڀڄخ 

ي هٴٴض ٫ڀَ ٫زخىُ ًأڃ٠ْض ٳَحث٠ِ ًؿ٬ڀض ٿټپ كٔنش ٫َ٘ ؿخًُطو نٌىّض انِ ٷ
 أڃؼخٿيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ ٷخٽ أنزؤنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن  - 
 ڃخٿٺ ٫ن ڃخٿٺ رن ٬ٜ٬ٛش ٍؿپ ڃن ٷٌڃو ٳٌٻَه.

رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ ىحًى ٬ّنِ حٿ٤٬خٍ ٫ن ٫ڄًَ  - 
 ّلَْ ٫ن أرِ ُّي ڃٌٿَ ػ٬ڀزش ٫ن ڃ٬ٸپ رن أرِ ڃ٬ٸپ حٕٓي9ُ

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ أڅ نٔظٸزپ حٿٸزڀظْن رزٌٽ أً ٯخث٢.-
 أَ ِؼمً األعذ٠ح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٙا.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ى٘خځ كيػنخ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن  - 
 ڀڄش ٫ن ڃ٬ٸپ رن أرِ ڃ٬ٸپ حٕٓيُ ٷخٽ9أرِ ٓ

أٍحىص أڃِ حٿلؾ ًٻخڅ ؿڄڀيخ أ٫ـٲ ٳٌٻَ ًٿٺ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ -
 ح٫ظڄَُ ٳِ ٍڃ٠خڅ ٳبڅ حٿ٬ڄَس ٳِ ٍڃ٠خڅ ٻلـش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ًىْذ ٷخٽ كيػنخ ٫ڄًَ رن ّلَْ ٫ن  - 
 حٕٓيُ ٷخٽ9 أرِ ُّي ٫ن ڃ٬ٸپ رن أرِ ڃ٬ٸپ

 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ طٔظٸزپ حٿٸزڀظخڅ رٰخث٢ أً رٌٽ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ كيػنخ ٫ڄًَ رن ّلَْ ٫ن أرِ ُّي  - 

 ٫ن ڃ٬ٸپ رن أرِ ڃ٬ٸپ أنو ٷخٽ9
ٺ ٷخٽ ٳڀظ٬ظڄَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أځ ڃ٬ٸپ ٳخطيخ حٿلؾ ڃ٬ٺ ٷخٽ ٳوَؿض كْن ٳخطيخ حٿلؾ ڃ٬-

 ٳِ ٍڃ٠خڅ ٳبڅ حٿ٬ڄَس ٳِ ٍڃ٠خڅ ٻلـش.
 تغش تٓ ظؽاػ ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ كَِّ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ڃَْٔس  - 
 ٫ن ؿزَْ رن نٴَْ ٫ن رَٔ ٫ن ؿلخٕ حٿٸَِٗ.

ٳٌٟ٪ ٫ڀْيخ اٛز٬و ػڂ ٷخٽ ٷخٽ حهلل حرن  أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رِٵ ٌّڃخ ٳِ ٻٴو-
آىځ أنَ ط٬ـِنِ ًٷي هڀٸظٺ ڃؼپ ىٌه كظَ اًح ٌّٓظٺ ٫ًيٿظٺ ڃْ٘ض رْن رَىّن 
ًٿٍٖٝ ڃنٺ ًثْي ٳـڄ٬ض ًڃن٬ض كظَ اًح رڀٰض حٿظَحٷِ ٷڀض أطٜيٵ ًأنَ أًحڅ 

 حٿٜيٷش.
َكڄن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلٔن رن ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ كَِّ ٫ن ٫زي حٿ - 

 رن ڃَْٔس ٫ن ؿزَْ رن نٴَْ ٫ن رَٔ رن ؿلخٕ حٿٸَِٗ ٷخٽ9
رِٵ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ٻٴو ٳٸخٽ حرن آىځ ٳٌٻَ ڃ٬نخه ٷخٽ ٫زي حهلل ٷخٽ أرِ -

كيػنخه أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ كَِّ ٷخٽ كيػنِ ٫زي حٿَكڄن رن ڃَْٔس ٫ن ؿزَْ رن نٴَْ ٫ن 
هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٜٶ ٌّڃخ ٳِ ٻٴو ٳٌٟ٪ رَٔ رن ؿلخٕ حٿٸَِٗ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح

٫ڀْيخ اٛز٬و ػڂ ٷخٽ ٷخٽ حهلل ٫ِ ًؿپ رنِ آىځ أنَ ط٬ـِنِ ًٷي هڀٸظٺ ڃن ڃؼپ ىٌه كظَ 
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اًح ٌّٓظٺ ٫ًيٿظٺ ڃْ٘ض رْن رَىّن ًٿٍٖٝ ڃنٺ ًثْي ٳـڄ٬ض ًڃن٬ض كظَ اًح رڀٰض 
 حٿظَحٷِ ٷڀض أطٜيٵ ًأنَ أًحڅ حٿٜيٷش.

أرٌ حٿْڄخڅ ٷخٽ كيػنخ كَِّ ٫ن ٫زي حٿَكڄن ٬ّنِ حرن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 
ڃَْٔس ٫ن ؿزَْ رن نٴَْ ٫ن رَٔ رن ؿلخٕ حٿٸَِٗ ٳٌٻَه ًٿڂ ّٸپ ٷخٽ حهلل ٫ِ ًؿپ 

 ًٷخٽ ًأنَ أًحڅ حٿٜيٷش.
 ٌم١ػ تٓ صثشج سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

ڄخ٫ْپ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن حرن ؿَّؾ ٷخٽ كيػنِ آ - 
 ٻؼَْ ٫ن ٫خٛڂ رن ٿٸ٢ْ ٫ن أرْو ًحٳي رنِ حٿڄنٴٶ ًٷخٽ ٫زي حٿَُحٵ حٿڄنظٴٶ9

أنو حن٤ڀٶ ىٌ ًٛخكذ ٿو اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڂ ّـيحه ٳؤ٬٣ڄظيڄخ ٫خث٘ش -
طڄَح ٫ًْٜيس ٳڀڂ نڀزغ أڅ ؿخء حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظٸڀ٪ ّظټٴخ ٳٸخٽ أ٬٣ڄظيڄخ ٷڀنخ 

حهلل أٓؤٿٺ ٫ن حٿٜٚس ٷخٽ أٓزٮ حٿٌٌٟء ًهڀپ حٕٛخر٪ ًاًح حٓظن٘ٸض  ن٬ڂ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ
ٳؤرڀٮ اٙ أڅ طټٌڅ ٛخثڄخ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٿِ اڃَأس ٳٌٻَ ڃن رٌحثيخ ٷخٽ ٣ڀٸيخ ٷڀض 
اڅ ٿيخ ٛلزش ًًٿيح ٷخٽ ڃَىخ أً ٷپ ٿيخ ٳبڅ ّټن ٳْيخ هَْ ٳٔظٴ٬پ ًٙ ط٠َد ٬٧ْنظٺ 

حٿَح٫ِ حٿٰنڂ ٳِ حٿڄَحف ٫ڀَ ّيه ٓوڀش ٳٸخٽ أًٿيص َٟرٺ أڃْظٺ ٳزْنڄخ ىٌ ٻٌٿٺ اً ىٳ٪ 
ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ڃخًح ٷخٽ ريڄش ٷخٽ حًرق ڃټخنيخ ٗخس ػڂ أٷزپ ٫ڀِ ٳٸخٽ ٙ طلٔزن ًٿڂ ّٸپ ٙ 
طلٔزن اڅ ڃخ ًرلنخىخ ڃن أؿڀٺ ٿنخ ٯنڂ ڃخثش ٙ نلذ أڅ طِّي ٫ڀْيخ ٳبًح ًٿي حٿَح٫ِ ريڄش 

 أڃَنخه ٳٌرق ڃټخنيخ ٗخس.
 ظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.األغش اٌّضٟٔ سؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ كيػنخ ٫ڄًَ رن ڃَس  - 
 ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ رَىس ٷخٽ ٓڄ٬ض حٕٯَ ٍؿٚ ڃن ؿيْنش ّليع حرن ٫ڄ9َ

أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ّخ أّيخ حٿنخّ طٌرٌح اٿَ ٍرټڂ ٳبنِ أطٌد -
 ڃخثش ڃَس.اٿْو ٳِ حٿٌْځ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٷخٽ كيػنخ ػخرض  - 
 ٷخٽ كيػنخ أرٌ رَىس ٫ن حٕٯَ حٿڄِنِ ٷخٽ ًٻخنض ٿو ٛلزش ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انو ٿْٰخڅ ٫ڀَ ٷڀزِ ٳبنِ أٓظٰٴَ حهلل ٳِ حٿٌْځ ڃخثش -
 ڃَس.

كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ ػخرض ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل - 
 أرِ رَىس ٫ن حٕٯَ أٯَ ڃِّنش ٷخٽ9

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ انو ٿْٰخڅ ٫ڀَ ٷڀزِ كظَ أٓظٰٴَ حهلل ڃخثش -
 ڃَس.

٬ض أرخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٫ڄًَ أهزَنِ ٷخٽ ٓڄ - 
 رَىس ّليع9

أنو ٓڄ٪ ٍؿٚ ڃن ؿيْنش ّٸخٽ ٿو حٕٯَ ّليع حرن ٫ڄَ أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ّخ أّيخ حٿنخّ طٌرٌح اٿَ ٍرټڂ ٳبنِ أطٌد اٿْو ٳِ حٿٌْځ ڃخثش ڃَس.

 أتٟ عؼ١ذ تٓ اٌّؼٍٝ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
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رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش ٷخٽ كيػنِ كزْذ ٫ن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ  - 
 حٿَكڄن ٫ن كٴٚ رن ٫خٛڂ ٫ن أرِ ٬ْٓي رن حٿڄ٬ڀَ ٷخٽ9

ٻنض أٛڀِ ٳي٫خنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڂ أؿزو كظَ ٛڀْض ٳؤطْظو ٳٸخٽ ڃخ -
ڃن٬ٺ أڅ طؤطْنِ ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ ٻنض أٛڀِ ٷخٽ أٿڂ ّٸپ حهلل ٫ِ ًؿپ ّخ أّيخ 

ٌح حٓظـْزٌح هلل ًٿڀٌَٓٽ اًح ى٫خٻڂ ػڂ ٷخٽ ٫ٕڀڄنٺ أ٨٫ڂ ٌٍٓس ٳِ حٿٸَآڅ أً حٿٌّن آڃن
ڃن حٿٸَآڅ ٷزپ أڅ طوَؽ ڃن حٿڄٔـي ٷخٽ ٳؤهٌ رْيُ ٳڀڄخ أٍحى أڅ ّوَؽ ڃن حٿڄٔـي ٷڀض 
ّخ ٌٍٓٽ حهلل انٺ ٷڀض ٫ٕڀڄنٺ أ٨٫ڂ ٌٍٓس ٳِ حٿٸَآڅ ٷخٽ ن٬ڂ حٿلڄي هلل ٍد حٿ٬خٿڄْن 

 ٨٬ْڂ حٿٌُ أًطْظو.ىِ حٿٔز٪ حٿڄؼخنِ ًحٿٸَآڅ حٿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿٌٿْي ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ ٬ّنِ حرن  - 

 ٫ڄَْ ٫ن حرن أرِ حٿڄ٬ڀَ ٫ن أرْو9
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ه٤ذ ٌّڃخ ٳٸخٽ اڅ ٍؿٚ هَْه ٍرو ٫ِ ًؿپ رْن أڅ -

ٿينْخ ڃخ ٗخء أڅ ّؤٻپ ٳْيخ ًرْن ٿٸخء ٍرو ٬ّْٖ ٳِ حٿينْخ ڃخ ٗخء أڅ ٬ّْٖ ٳْيخ ًّؤٻپ ٳِ ح
ٳخهظخٍ ٿٸخء ٍرو ٷخٽ ٳزټَ أرٌ رټَ ٳٸخٽ أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٙ 
ط٬ـزٌڅ ڃن ىٌح حٿْ٘ن اڅ ًٻَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿٚ ٛخٿلخ هَْه ٍرو 

ڀڄيڂ رڄخ ٷخٽ ٌٍٓٽ ٫ِ ًؿپ رْن ٿٸخء ٍرو ًرْن حٿينْخ ٳخهظخٍ ٿٸخء ٍرو ًٻخڅ أرٌ رټَ أ٫
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أرٌ رټَ رپ نٴيّٺ ّخ ٌٍٓٽ حهلل رؤڃٌحٿنخ ًأرنخثنخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ڃن حٿنخّ أكي أڃن ٫ڀْنخ ٳِ ٛلزظو ًًحص ّيه ڃن حرن أرِ 

ًى ٷلخٳش ًٿٌ ٻنض ڃظوٌح هڀْٚ ٙطوٌص حرن أرِ ٷلخٳش ًٿټن ًى ًاهخء اّڄخڅ ًٿټن 
 ًاهخء اّڄخڅ ڃَطْن ًاڅ ٛخكزټڂ هڀْپ حهلل ٫ِ ًؿپ.

 أتٟ اٌؽىُ أٚ اٌؽىُ تٓ عف١اْ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ؿََّ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ڃـخىي ٫ن أرِ حٿلټڂ أً حٿلټڂ  - 

 رن ٓٴْخڅ حٿؼٸٴِ ٷخٽ9
 ڀَ ٳَؿو.ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٽ ػڂ طٌٟؤ ًن٠ق ٫-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٌٕٓى رن ٫خڃَ ٷخٽ ٷخٽ َّٗٺ ٓؤٿض أىپ حٿلټڂ رن  - 

 ٓٴْخڅ ٳٌٻًَح أنو ٿڂ ّيٍٹ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٓٴْخڅ ٷخٽ كيػنِ ڃنٌٍٜ ٫ًزي  - 

ن ڃنٌٍٜ ٫ن ڃـخىي ٫ن حٿلټڂ رن ٓٴْخڅ حٿَكڄن رن ڃييُ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ًُحثيس ٫
 أً ٓٴْخڅ رن حٿلټڂ ٷخٽ ٫زي حٿَكڄن ٳِ كيّؼو9

ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٽ ًطٌٟؤ ًن٠ق ٳَؿو رخٿڄخء ٷخٽ ٫زي حهلل -
ًؿيص ٳِ ٻظخد أرِ رو٢ ّيه كيػنخ ٬ّڀَ رن ٫زْي ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن 

څ رن حٿلټڂ ٷخٽ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃـخىي ٫ن حٿلټڂ رن ٓٴْخڅ أً ٓٴْخ
 رخٽ ٬ّنِ ػڂ طٌٟؤ ػڂ ن٠ق ٫ڀَ ٳَؿو.

 اٌؽىُ تٓ ؼضْ اٌىٍفٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ رن ڃٌَٓ ٷخٽ ٫زي حهلل ًٓڄ٬ظو ڃن حٿلټڂ كيػنخ  - 

 ٗيخد رن هَحٕ كيػنِ ٬ْٗذ رن ٍُّٶ حٿ٤خثٴِ ٷخٽ9
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ٻنض ؿخٿٔخ ٫ني ٍؿپ ّٸخٽ ٿو حٿلټڂ رن كِڅ حٿټڀٴِ ًٿو ٛلزش ڃن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
ًٓڀڂ ٷخٽ ٳؤن٘ؤ ّليػنخ ٷخٽ ٷيڃض ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓخر٪ ٓز٬ش أً 
طخٓ٪ ط٬ٔش ٷخٽ ٳؤًڅ ٿنخ ٳيهڀنخ ٳٸڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أطْنخٹ ٿظي٫ٌ ٿنخ روَْ ٷخٽ ٳي٫خ ٿنخ روَْ 

نِٿنخ ًأڃَ ٿنخ رِ٘ء ڃن طڄَ ًحٿ٘ؤڅ اً ًحٹ ىًڅ ٷخٽ ٳڀزؼنخ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ًأڃَ رنخ ٳؤ
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أّخڃخ ٗيينخ ٳْيخ حٿـڄ٬ش ٳٸخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃظٌٻؤ 
٫ڀَ ٷٌّ أً ٷخٽ ٫ڀَ ٫ٜخ ٳلڄي حهلل ًأػنَ ٫ڀْو ٻڀڄخص هٴْٴخص ٣ْزخص ڃزخٍٻخص ػڂ 

 ڀٌح ًٿن ط٤ْٸٌح ٻپ ڃخ أڃَطڂ رو ًٿټن ٓيىًح ًأرًَ٘ح.ٷخٽ ّخ أّيخ حٿنخّ انټڂ ٿن طٴ٬
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ْٓي رن ڃنٌٍٜ كيػنخ ٗيخد رن هَحٕ رن كٌٗذ  - 

كيػنخ ٬ْٗذ رن ٍُّٶ حٿ٤خثٴِ ٷخٽ ؿڀٔض اٿَ ٍؿپ ٿو ٛلزش ڃن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ ّٸخٽ ٿو حٿلټڂ رن كِڅ حٿټڀٴِ ٳؤن٘ؤ ّليع ٳٌٻَ ڃ٬نخه.

 اٌؽشز تٓ أل١ؼ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ىحًى رن أرِ  - 

 ىني ٫ن ٫زي حهلل رن ٷْْ ٷخٽ9
ٓڄ٬ض حٿلَع رن أٷْٖ ّليع أڅ أرخ رَُس ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

ٍر٬ْش ًڃ٠َ ًاڅ ڃن أڃظِ ٿڄن ٨٬ّڂ ٿڀنخٍ كظَ ّٸٌٽ اڅ ڃن أڃظِ ٿڄن ّ٘ٴ٪ ٕٻؼَ ڃن 
 ّټٌڅ ٍٻنخ ڃن أٍٻخنيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن ىحًى ٫ن ٫زي حهلل رن ٷْْ ٫ن  - 
 حٿلَع رن أٷْٖ ٷخٽ9

ٻنخ ٫ني أرِ رَُس ٿْڀش ٳليع ٿْڀظجٌ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ڃخ ڃن -
أٍر٬ش أٳَح١ اٙ أىهڀيڄخ حهلل حٿـنش رٴ٠پ ٍكڄظو ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل  ڃٔڀڄْن ّڄٌص ٿيڄخ

ًػٚػش ٷخٽ ًػٚػش ٷخٿٌح ًحػنخڅ ًاڅ ڃن أڃظِ ٿڄن ّيهپ حٿـنش ر٘ٴخ٫ظو ڃؼپ ڃ٠َ ٷخٽ 
 ًاػنخڅ ٷخٽ ًاڅ ڃن أڃظِ ٿڄن ٨٬ّڂ ٿڀنخٍ كظَ ّټٌڅ أكي ًُحّخىخ.

 اٌؽىُ تٓ ػّشٚ اٌغفاسٞ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن أرِ ٓڀْڄخڅ ٫ن أرِ طڄْڄش ٫ن كي - 

 ىٿـش رن ٷْْ أڅ حٿلټڂ حٿٰٴخٍُ ٷخٽ ٿَؿپ أً ٷخٽ ٿو ٍؿپ9
أطٌٻَ كْن نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿنٸَْ ًحٿڄٸَْ أً أكيىڄخ ٫ًن -

حٿَكڄن كيػنِ ر٬ٞ أٛلخرنخ  حٿيرخء ًحٿلنظڂ ٷخٽ ن٬ڂ ًأنخ أٗيي ٫ڀَ ًٿٺ ٷخٽ أرٌ ٫زي
ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫خٍڃخ؟؟ ّٸٌٽ طيًٍڅ ٿڂ ٓڄَ ىٿـش ٷڀنخ ٙ ٷخٽ أىٿـٌح رو اٿَ ڃټش ٳ٬ٌٟظو 

 أڃو ٳِ حٿيٿـش ٳِ ًٿٺ حٿٌٷض ٳٔڄِ ىٿـش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٷخٽ ٫ڄًَ ٬ّنِ حرن ىّنخٍ ٷڀض  - 

 ٕرِ حٿ٬٘ؼخء أنيڂ ٫ِّڄٌڅ9
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن ٿلٌځ حٿلڄَ ٷخٽ ّخ ٫ڄًَ أرَ ًٿٺ حٿزلَ  أڅ ٌٍٓٽ-

ًٷَأ ٷپ ٙ أؿي ٳْڄخ أًكِ ٫ڀِ ڃلَڃخ ٫ڀَ ٣خ٫ڂ ٬٤ّڄو ّخ ٫ڄًَ أرَ ًٿٺ حٿزلَ ٷي 
 ٻخڅ ّٸٌٽ ًٿٺ حٿلټڂ رن ٫ڄًَ حٿٰٴخٍُ ٬ّنِ ّٸٌٽ أرَ ًٿٺ ٫ڀْنخ حٿزلَ حرن ٫زخّ.
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َ رن ٬ْٓي ٫ن حٿظْڄِ ٫ن أرِ طڄْڄش ٫ن ىٿـش رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلْ - 
 ٷ9ْْ

أڅ ٍؿٚ ٷخٽ ٿڀلټڂ حٿٰٴخٍُ أً ٷخٽ حٿلټڂ ٿَؿپ أطٌٻَ ٌّځ نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -
٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿنٸَْ ًحٿڄٸَْ أً أكيىڄخ ٫ًن حٿيرخء ًحٿلنظڂ ٳٸخٽ ن٬ڂ ًأنخ أٗيي ٫ڀَ 

 ًٿٺ.
َ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫خٛڂ حٕكٌٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًىذ رن ؿَّ - 

 ٫ن أرِ كخؿذ ٫ن حٿلټڂ رن ٫ڄ9ًَ
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ أڅ ّظٌٟؤ حٿَؿپ ڃن ٓئٍ حٿڄَأس.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ظڄَ ٷخٽ9 - 
ٷخٽ أرِ كيػنخ أرٌ طڄْڄش ٫ن ىٿـش رن ٷْْ أڅ حٿلټڂ حٿٰٴخٍُ ٷخٽ ٿَؿپ ڃَس أطٌٻَ اً -

ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿيرخء ًحٿلنظڂ ًحٿڄٸَْ ًحٿنٸَْ ٷخٽ ًأنخ أٗيي ًٿڂ نيَ ٌٍٓ
 ٌّٻَ حٿڄٸَْ أً ًٻَ حٿنٸَْ أً ًٻَىڄخ ؿڄ٬ْخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ ٫خٛڂ ٫ن أرِ كخؿذ  - 
 ٫ن حٿلټڂ حٿٰٴخ9ٍُ

ٟؤ رٴ٠ڀيخ ٙ ّيٍُ رٴ٠پ ًٌٟثيخ أً ٳ٠پ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ أڅ ّظٌ-
 ٓئٍىخ.
 ِؽ١غ تٓ األعٛد سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ى٘خځ أرٌ حٿلٔن كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ٳَحّ  - 
 ٫ن حٿ٬٘زِ ٷخٽ ٷخٽ ڃ٤ْ٪ حرن حٌٕٓى ٷخٽ9

څ ّٸظپ ٷَِٗ ر٬ي ٌّڃو ىٌح ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ حٿٴظق ٙ ّنزِٰ أ-
 ٛزَح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ُٻَّخ كيػنخ ٫خڃَ ٫ن ٫زي حهلل رن  - 
 ڃ٤ْ٪ ٫ن أرْو9

أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ ٳظق ڃټش ّٸٌٽ ٙ ّٸظپ ٷَِٗ ٛزَح ر٬ي -
څ حٓڄو ٫خِٛ ٳٔڄخه حٿنزِ حٿٌْځ ًٙ ّيٍٹ حٗٓٚځ أكي ڃن ٫ٜخس ٷَّٖ ٯَْ ڃ٤ْ٪ ًٻخ

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٬ْ٤خ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ُٻَّخ ٫ن ٫خڃَ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃ٤ْ٪  - 

 ٫ن أرْو ٷخٽ9
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٌّځ ٳظق ڃټش ٙ ّٸظپ ٷَِٗ ٛزَح ر٬ي -

 حٿٌْځ اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش.
كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش  كيػنخ ٫زي حهلل - 

رن حٿلـخؽ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ حٿٔٴَ ٫ن ٫خڃَ حٿ٬٘زِ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃ٤ْ٪ رن حٌٕٓى 
أهِ رنِ ٫يُ رن ٻ٬ذ ٫ن أرْو ًٻخڅ حٓڄو حٿ٬خٙ ٳٔڄخه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ڃ٬ْ٤خ ٷخٽ9
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 ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن أڃَ رٸظپ ىئٙء حٿَى٢ رڄټش ّٸٌٽ ٙ طٍِٰ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-
 ڃټش ر٬ي ىٌح حٿ٬خځ أريح ًٙ ّٸظپ ٷَِٗ ر٬ي ىٌح حٿ٬خځ ٛزَح أريح.

 عٍّاْ تٓ ػاِش سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن كٴٜش ٫ن ٍرخد  - 

 َ حٿ٠زِ أنو ٷخٽ9حٿ٠زْش ٫ن ٓڀڄخڅ رن ٫خڃ
اًح أٳ٤َ أكيٻڂ ٳڀْٴ٤َ ٫ڀَ طڄَ ٳبڅ ٿڂ ّـي ٳڀْٴ٤َ ٫ڀَ حٿڄخء ٳبڅ حٿڄخء ٣يٌٍ ٷخٽ -

 ى٘خځ ًكيػنِ ٫خٛڂ حٕكٌٽ أڅ كٴٜش ٍٳ٬ظو اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ى٘خځ ٷخٽ كيػظنِ كٴٜش ٫ن  - 

 ٓڀڄخڅ رن ٫خڃَ ٷخٽ9
ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃ٪ حٿٰٚځ ٫ٸْٸظو ٳخىَّٸٌح ٫نو ىڃخ ًأڃ٤ٌْح ٫نو -

حًٍٕ ٷخٽ ًٓڄ٬ظو ّٸٌٽ ٛيٷظٺ ٫ڀَ حٿڄٔټْن ٛيٷش ٫ًڀَ ًُ حٿٸَرَ حٿَكڂ ػنظخڅ 
 ٛيٷش ًٛڀش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن حرن ٫ٌڅ ٫ن كٴٜش رنض  - 
 حٿَحثق رنض ٛڀْ٪ ٫ن ٓڀڄخڅ رن ٫خڃَ حٿ٠ز9ِ َّْٓن ٫ن حٿَرخد أځ

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿٜيٷش ٫ڀَ حٿڄٔټْن ٛيٷش ًانيخ ٫ڀَ ًُ حٿَكڂ -
 حػنظخڅ ٛيٷش ًٛڀش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن ٫خٛڂ ٫ن كٴٜش ٫ن حٿَرخد أځ  - 
 حٿَحثق رنض ٛڀْ٪ ٫ن ٓڀڄخڅ رن ٫خڃَ حٿ٠زِ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أٳ٤َ أكيٻڂ ٳڀْٴ٤َ ٫ڀَ طڄَ ٳبڅ ٿڂ ّـي ٳڀْٴ٤َ -
 ٫ڀَ ڃخء ٳبنو ٣يٌٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ كيػنخ ٌّنْ ٫ن حرن َّْٓن ٫ن ٓڀڄخڅ رن  - 
 ٫خڃَ حٿ٠زِ ٷخٽ9

ڃخ ًأڃ٤ٌْح ٫نو ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٪ حٿٰٚځ ٫ٸْٸظو أٍّٸٌح ٫نو ى-
 حًٍٕ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ٫خٛڂ ٫ن كٴٜش ٫ن حٿَرخد  - 
 ٫ن ٓڀڄخڅ رن ٫خڃَ حٿ٠زِ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أٳ٤َ أكيٻڂ ٳڀْٴ٤َ ٫ڀَ طڄَ ٳبڅ ٿڂ ّـي طڄَح -
 ٳڀْٴ٤َ ٫ڀَ ڃخء ٳبنو ٿو ٣يٌٍ.

يػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ى٘خځ ٫ن كٴٜش رنض َّْٓن ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل ك - 
 حٿَرخد ٫ن ٓڀڄخڅ رن ٫خڃَ حٿ٠زِ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أٳ٤َ أكيٻڂ ٳڀْٴ٤َ ٫ڀَ طڄَ ٳبڅ ٿڂ ّـي ٳڀْٴ٤َ -
 رڄخء ٳبڅ حٿڄخء ٣يٌٍ ًٷخٽ ڃ٪ حٿٰٚځ ٫ٸْٸظو ٳؤىَّٸٌح ٫نو ىڃخ ًأڃ٤ٌْح ٫نو حًٍٕ ًٷخٽ

 حٿٜيٷش ٫ڀَ حٿڄٔټْن ٛيٷش ٫ًڀَ ًُ حٿَكڂ حػنظخڅ ٛڀش ًٛيٷش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًحرن نڄَْ ٷخٙ كيػنخ ى٘خځ ًِّّي ٷخٽ  - 

 أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن كٴٜش رنض َّْٓن ٫ن ٓڀڄخڅ رن ٫خڃَ حٿ٠زِ.
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 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃ٪ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حرن نڄَْ أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل-
 حٿٰٚځ ٫ٸْٸظو ٳؤىَّٸٌح ٫نو ىڃخ ًأڃ٤ٌْح ٫نو حًٍٕ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ أٌّد  - 
 ًكزْذ ًٌّنْ ًٷظخىس ٫ن ڃلڄي رن َّْٓن ٫ن ٓڀڄخڅ رن ٫خڃَ حٿ٠زِ.

ځ ٫ٸْٸظو ٳؤىَّٸٌح ٫نو ىڃخ ًأڃ٤ٌْح ٫نو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳِ حٿٰٚ-
 حًٍٕ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ٫خٛڂ ٫ن كٴٜش ٫ن حٿَرخد ٫ن  - 
 ٓڀڄخڅ رن ٫خڃَ حٿ٠زِ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أٳ٤َ أكيٻڂ ٳڀْٴ٤َ ٫ڀَ طڄَ ٳبڅ ٿڂ ّـي طڄَح -
 ٳڀْٴ٤َ ٫ڀَ ڃخء ٳبنو ٿو ٣يٌٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن أٌّد ٫ن  - 
ڃلڄي رن َّْٓن ٫ن ٓڀڄخڅ رن ٫خڃَ ٿڂ ٌّٻَ أٌّد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًى٘خځ 

 ٫ن ڃلڄي ٫ن ٓڀڄخڅ ٍٳ٬و اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9
 ٫نو حًٍٕ.٫ن حٿٰٚځ ٫ٸْٸظو ٳؤىَّٸٌح ٫نو ىڃخ ًأڃ٤ٌْح -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن أٌّد ًٷظخىس ٫ن ڃلڄي  - 

 رن َّْٓن ٫ن ٓڀڄخڅ رن ٫خڃَ حٿ٠ز9ِ
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳِ حٿٰٚځ ٫ٸْٸظو ٳؤىَّٸٌح ٫نو ىڃخ ًأڃ٤ٌْح ٫نو -

 حًٍٕ.
ٽ كيػنخ حرن ٫ٌڅ ٫ن كٴٜش رنض َّْٓن ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخ - 

 حٿَرخد أځ حٿَحثق رنض ٛڀْ٪ ٫ن ٓڀڄخڅ رن ٫خڃَ حٿ٠زِ ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٜيٷش ٫ڀَ حٿڄٔټْن ٛيٷش ًىِ ٫ڀَ ًُ حٿٸَرَ -

 ػنظخڅ ٛڀش ًٛيٷش.
رن ٫خڃَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن كٴٜش ٫ن ٓڀڄخڅ  - 

 حٿ٠زِ ٷخٽ9
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ حٿٜيٷش ٫ڀَ حٿڄٔټْن ٛيٷش ًحٿٜيٷش ٫ڀَ -

 ًُ حٿَكڂ حػنظخڅ ٛيٷش ًٛڀش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد رن ٤٫خء ٫ن حرن ٫ٌڅ ٬ًْٓي ٫ن ڃلڄي  - 

 ٽ9رن َّْٓن ٫ن ٓڀڄخڅ رن ٫خڃَ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخ
ڃ٪ حٿٰٚځ ٫ٸْٸظو ٳؤىَّٸٌح ٫نو حٿيځ ًأڃ٤ٌْح ٫نو حًٍٕ ٷخٽ ًٻخڅ حرن َّْٓن ّٸٌٽ اڅ -

 ٿڂ ّټن اڃخ٣ش حًٍٕ كڀٶ حٿَأّ ٳٚ أىٍُ ڃخ ىٌ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن حرن َّْٓن ٫ن  - 

 ٓڀڄخڅ رن ٫خڃَ حٿ٠زِ.
ٷخٽ ڃ٪ حٿٰٚځ ٫ٸْٸظو ٳؤىَّٸٌح ٫نو حٿيځ ًأڃ٤ٌْح ٫نو  أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ-

 حًٍٕ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫خٛڂ ٫ن كٴٜش  - 
 ٫ن ٓڀڄخڅ رن ٫خڃَ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9

 ٍ.ڃن ًؿي طڄَح ٳڀْٴ٤َ ٫ڀْو ٳبڅ ٿڂ ّـي طڄَح ٳڀْٴ٤َ ٫ڀَ ڃخء ٳبڅ حٿڄخء ٣يٌ-
 أتٟ عؼ١ذ تٓ أتٟ فعاٌح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ ٫زي حٿلڄْي ٬ّنِ حرن ؿ٬ٴَ ٷخٽ  - 
أهزَنِ أرِ ٫ن ُّخى رن ڃْنخء ٫ن أرِ ٬ْٓي رن أرِ ٳ٠خٿش حٕنٜخٍُ ًٻخڅ ڃن 

 حٿٜلخرش أنو ٷخٽ9
ٌٽ اًح ؿڄ٪ حهلل حًٕٿْن ًحٓهَّن ٿٌْځ ٙ ٍّذ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸ-

ٳْو نخىٍ ڃنخى ڃن ٻخڅ أَٗٹ ٳِ ٫ڄپ ٫ڄڀو هلل ٫ِ ًؿپ أكيح ٳڀ٤ْڀذ ػٌحرو ڃن ٫ني ٯَْ 
 حهلل ٳبڅ حهلل أٯنَ حٿَ٘ٻخء ٫ن حٿَ٘ٹ.

 ِؽٕف تٓ ع١ٍُ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
ٌڅ ٫ن أرِ ٍڃڀش ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن حرن ٫ - 

 كيػنخه ڃلنٲ رن ٓڀْڂ9
ٷخٽ ًنلن ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ًحٷٲ ر٬َٳخص ٳٸخٽ ّخ أّيخ حٿنخّ اڅ ٫ڀَ -

ٻپ أىپ رْض أً ٫ڀَ ٻپ أىپ رْض ٳِ ٻپ ٫خځ أٟلخس ٫ًظَْس ٷخٽ طيًٍڅ ڃخ حٿ٬ظَْس ٷخٽ 
 حرن ٫ٌڅ ٳٚ أىٍُ ڃخ ٍىًح ٷخٽ ىٌه حٿظِ ّٸٌٽ حٿنخّ حٿَكزْش.

 سظً ِٓ تٕٟ اٌذ٠ً سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ذ٠س ؼ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ٫ڄَحڅ  - 

 رن أرِ أنْ ٫ن كن٨ڀش رن ٫ڀِ حٕٓڀڄِ ٫ن ٍؿپ ڃن رنِ حٿيّپ ٷخٽ9
ٛڀْض حٿ٨يَ ٳِ رْظِ ػڂ هَؿض رؤرخ٫َ ٿِ ٕٛيٍىخ اٿَ حٿَح٫ِ ٳڄٍَص رٌَٓٽ حهلل -

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّٜڀِ رخٿنخّ حٿ٨يَ ٳڄ٠ْض ٳڀڂ أٛپ ڃ٬و ٳڀڄخ أٛيٍص  ٛڀَ
أرخ٫ٍَ ًٍؿ٬ض ًٻَ ًٿٺ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿِ ڃخ ڃن٬ٺ ّخ ٳٚڅ أڅ 
 طٜڀِ ڃ٬نخ كْن ڃٍَص رنخ ٷخٽ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ ٷي ٻنض ٛڀْض ٳِ رْظِ ٷخٽ ًاڅ.

 ػٕٗ.ل١ظ تٓ ِخشِح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنِ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ ٳليػنِ حٿڄ٤ڀذ  - 

رن ٫زي حهلل رن ٷْْ رن ڃوَڃش رن حٿڄ٤ڀذ رن ٫زي ڃنخٱ ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٷْْ رن 
 ڃوَڃش ٷخٽ9

 ًٿيص أنخ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫خځ حٿٴْپ ٳنلن ٿَيحڅ ًٿينخ ڃٌٿيح ًحكيح.-
 ّؽٍة تٓ أتٟ ٚداػح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.اٌؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حرن ٣خًّ ٫ن ٫ټَڃش  - 
 رن هخٿي ٫ن حٿڄ٤ڀذ رن أرِ ًىح٫ش ٷخٽ9

ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓـي ٳِ حٿنـڂ ًٓـي حٿنخّ ڃ٬و ٷخٽ حٿڄ٤ڀذ ًٿڂ -
 ٽ حٿڄ٤ڀذ ٳٚ أى٩ حٿٔـٌى ٳْيخ أريح.أٓـي ڃ٬يڂ ًىٌ ٌّڃجٌ ڃَ٘ٹ ٷخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن هخٿي كيػنخ ٍرخف ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حرن ٣خًّ  - 
 ٫ن ٫ټَڃش رن هخٿي ٫ن ؿ٬ٴَ رن حٿڄ٤ڀذ رن أرِ ًىح٫ش ٫ن أرْو ٷخٽ9
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ٷَأ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄټش ٌٍٓس حٿنـڂ ٳٔـي ًٓـي ڃن ٫نيه ٳَٳ٬ض -
ًأرْض أڅ أٓـي ًٿڂ ّټن أٓڀڂ ٌّڃجٌ حٿڄ٤ڀذ ًٻخڅ ر٬ي ًٿٺ ٙ ّٔڄ٪ أكيح ّٸَأ ريخ ٍأِٓ 

 اٙ ٓـي ڃ٬و.
 ػثذ اٌشؼّٓ تٓ أتٟ ػ١ّشج األصدٞ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٌْس رن َّٗق ٷخٽ كيػنخ رٸْش ٷخٽ كيػنخ رلَْ رن ٬ٓي  - 
 نٴَْ ٫ن أرِ ٫ڄَْس.٫ن هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن ؿزَْ رن 

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃخ ڃن حٿنخّ نٴْ ڃٔڀڂ ّٸز٠يخ حهلل ٫ِ ًؿپ -
طلذ أڅ ط٬ٌى اٿْټڂ ًاڅ ٿيخ حٿينْخ ًڃخ ٳْيخ ٯَْ حٿ٘يْي ًٷخٽ حرن أرِ ٫ڄَْس ٷخٽ ٌٍٓٽ 

 َ.حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٕڅ أٷظپ ٳِ ٓزْپ حهلل أكذ اٿِ ڃن أڅ ّټٌڅ ٿِ حٿڄيٍ ًحٿٌر
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن رلَ كيػنخ حٿٌٿْي رن ڃٔڀڂ كيػنخ ٬ْٓي رن ٫زي  - 

 حٿ٬ِِّ ٫ن ٍر٬ْش رن ِّّي ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٫ڄَْس حُٕىُ
 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ًٻَ ڃ٬خًّش ًٷخٽ9 حٿڀيڂ حؿ٬ڀو ىخىّخ ڃييّخ ًحىي رو.-

  سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ِؽّذ تٓ ؼٍؽح تٓ ػث١ذ اهللؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش كيػنخ ىٚٽ رن أرِ كڄْي ٫ن  - 

٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٷخٽ ن٨َ ٫ڄَ اٿَ أرِ ٫زي حٿلڄْي أً حرن ٫زي حٿلڄْي ٗٺ أرٌ 
 ٫ٌحنش ًٻخڅ حٓڄو ڃلڄيح ًٍؿپ ّٸٌٽ ٿو ّخ ڃلڄي ٳ٬پ حهلل رٺ ًٳ٬پ ًٳ٬پ ٷخٽ ًؿ٬پ
ّٔزو ٷخٽ ٳٸخٽ أڃَْ حٿڄئڃنْن ٫ني ًٿٺ ّخ حرن ُّي حىڅ ڃنِ ٷخٽ أٙ أٍٍ ڃلڄيح ّٔذ رٺ 
ٙ ًحهلل ٙ طي٫َ ڃلڄيح ڃخ ىڃض كْخ ٳٔڄخه ٫زي حٿَكڄن ػڂ أٍٓپ اٿَ رنِ ٣ڀلش ٿَْْٰ 
أىڀيڂ أٓڄخءىڂ ًىڂ ٌّڃجٌ ٓز٬ش ًْٓيىڂ ًأٻزَىڂ ڃلڄي ٷخٽ ٳٸخٽ ڃلڄي رن ٣ڀلش أن٘يٹ 

ن ٳٌحهلل اڅ ٓڄخنِ ڃلڄيح ٬ّنِ اٙ ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ حهلل ّخ أڃَْ حٿڄئڃنْ
 ٫ڄَ ٷٌڃٌح ٙ ٓزْپ ٿِ اٿَ ِٗء ٓڄخه ڃلڄي.

 ػصّاْ تٓ أتٟ اٌؼاؿ ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ ٫ن حٿـََُّ ٫ن أرِ حٿ٬ٚء رن  - 

 حٿ٘وَْ أڅ ٫ؼڄخڅ ٷخٽ9
ّخ ٌٍٓٽ حهلل كخٽ حٿ٤ْ٘خڅ رْنِ ًرْن ٛٚطِ ًرْن ٷَحءطِ ٷخٽ ًحٹ ٤ْٗخڅ ّٸخٽ ٿو -

هنِد ٳبًح أنض كٔٔظو ٳظ٬ًٌ رخهلل ڃنو ًحطٴپ ٫ن ّٔخٍٹ ػٚػخ ٷخٽ ٳٴ٬ڀض ًٿٺ ٳؤًىزو حهلل 
 ٫ِ ًؿپ ٫نِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٬ْٓي حٿـََُّ ٫ن ِّّي  - 
٫زي حهلل رن حٿ٘وَْ ٫ن ٫ؼڄخڅ رن أرِ حٿ٬خٙ حٿؼٸٴِ ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل كخٽ  رن

 حٿ٤ْ٘خڅ ٳٌٻَ ڃ٬نخه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ ٫ڄًَ رن ٫ؼڄخڅ كيػنِ  - 

 ڃٌَٓ رن ٣ڀلش أڅ ٫ؼڄخڅ رن أرِ حٿ٬خٙ كيػو9
و ٷخٽ ػڂ ٷخٽ ڃن أځ ٷٌڃخ ٳڀْوٴٲ ٳبڅ ٳْيڂ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَه أڅ ّئځ ٷٌڃ-

 حٿ٬٠ْٲ ًحٿټزَْ ًحٿڄَّٞ ًًح حٿلخؿش ٳبًح ٛڀَ ًكيه ٳڀْٜپ ٻْٲ ٗخء.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ رن ُّي  - 
 ٫ن أرِ ن٠َس ٷخٽ9

ٿنخ ٫ڀَ ڃٜلٴو ٳڀڄخ أطْنخ ٫ؼڄخڅ رن أرِ حٿ٬خٙ ٳِ ٌّځ ؿڄ٬ش ٿن٬َٝ ٫ڀْو ڃٜلٴخ -
ك٠َص حٿـڄ٬ش أڃَنخ ٳخٯظٔڀنخ ػڂ أطْنخ ر٤ْذ ٳظ٤ْزنخ ػڂ ؿجنخ حٿڄٔـي ٳـڀٔنخ اٿَ ٍؿپ 
ٳليػنخ ٫ن حٿيؿخٽ ػڂ ؿخء ٫ؼڄخڅ رن أرِ حٿ٬خٙ ٳٸڄنخ اٿْو ٳـڀٔنخ ٳٸخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ّټٌڅ ٿڀڄٔڀڄْن ػٚػش أڃٜخٍ ڃَٜ رڄڀظٸَ حٿزلَّن ًڃَٜ 

لَْس ًڃَٜ رخٿ٘خځ ٳْٴ٩ِ حٿنخّ ػٚع ٳ٫ِخص ٳْوَؽ حٿيؿخٽ ٳِ أ٫َحٝ حٿنخّ رخٿ
ٳْيِځ ڃن ٷزپ حٿڄَ٘ٵ ٳؤًٽ ڃَٜ َّىه حٿڄَٜ حٿٌُ رڄڀظٸَ حٿزلَّن ٳَْْٜ أىڀو ػٚع 
ٳَٵ ٳَٷش طٸٌٽ ن٘خڃو نن٨َ ڃخ ىٌ ًٳَٷش طڀلٶ رخ٫َٕحد ًٳَٷش طڀلٶ رخٿڄَٜ حٿٌُ 

ـخڅ ًأٻؼَ طز٬و حٿْيٌى ًحٿنٔخء ػڂ ّؤطِ حٿڄَٜ ّڀْيڂ ًڃ٪ حٿيؿخٽ ٓز٬ٌڅ أٿٴخ ٫ڀْيڂ حٿْٔ
حٿٌُ ّڀْو ٳَْْٜ أىڀو ػٚع ٳَٵ ٳَٷش طٸٌٽ ن٘خڃو ًنن٨َ ڃخ ىٌ ًٳَٷش طڀلٶ رخ٫َٕحد 
ًٳَٷش طڀلٶ رخٿڄَٜ حٿٌُ ّڀْيڂ رَٰرِ حٿ٘خځ ًّنلخُ حٿڄٔڀڄٌڅ اٿَ ٫ٸزش أٳْٶ ٳْز٬ؼٌڅ 

س ًؿيي ٗيّي كظَ أڅ َٓكخ ٿيڂ ٳْٜخد َٓكيڂ ٳْ٘ظي ًٿٺ ٫ڀْيڂ ًطْٜزيڂ ڃـخ٫ش ٗيّي
أكيىڂ ٿْلَٵ ًطَ ٷٌٓو ٳْؤٻڀو ٳزْنڄخ ىڂ ٻٌٿٺ اً نخىٍ ڃنخى ڃن حٿٔلَ ّخ أّيخ حٿنخّ 
أطخٻڂ حٿٌٰع ػٚػخ ٳْٸٌٽ ر٠٬يڂ ٿز٬ٞ اڅ ىٌح ٿٌٜص ٍؿپ ٗز٬خڅ ًّنِٽ ٫َْٔ رن 
ڃَّڂ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٫ني ٛٚس حٿٴـَ ٳْٸٌٽ ٿو أڃَْىڂ ًٍف حهلل طٸيځ ٛپ ٳْٸٌٽ ىٌه حٕڃش 

ر٠٬يڂ ٫ڀَ ر٬ٞ ٳْظٸيځ أڃَْىڂ ٳْٜڀِ ٳبًح ٷ٠َ ٛٚطو أهٌ ٫َْٔ كَرظو أڃَحء 
ٳٌْىذ نلٌ حٿيؿخٽ ٳبًح ٍآه حٿيؿخٽ ًحد ٻڄخ ًٌّد حٿَٛخٙ ٳ٠ْ٪ كَرظو رْن ػنيًطو؟؟ 
ٳْٸظڀو ًّنيِځ أٛلخرو ٳڀْْ ٌّڃجٌ ِٗء ٌّحٍُ ڃنيڂ أكي كظَ أڅ حٿ٘ـَس ٿظٸٌٽ ّخ 

 َ.ڃئڃن ىٌح ٻخٳَ ًّٸٌٽ حٿلـَ ّخ ڃئڃن ىٌح ٻخٳ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ ٫ڀِ رن ُّي ٫ن أرِ  - 

 ن٠َس ٷخٽ9
أطْنخ ٫ؼڄخڅ رن أرِ حٿ٬خٙ ٿن٬َٝ ٫ڀْو ڃٜلٴخ ٿنخ ٫ڀَ ڃٜلٴو ٳٌٻَ ڃ٬نخه اٙ أنو -

 ٷخٽ ٳڀْْ ِٗء ٌّڃجٌ ّنؾ؟؟ ڃنيڂ أكيح ًٷخٽ ًحد ٻڄخ ًٌّد حٿَٛخٙ.
أرِ كيػنخ ىخٗڂ ٷخٽ كيػنخ ٿْغ كيػنِ ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 

٬ْٓي رن أرِ ىني أڅ ڃ٤َٳخ ٍؿپ ڃن رنِ ٫خڃَ رن ٬ٜ٬ٛش كيػو أڅ ٫ؼڄخڅ رن أرِ 
 حٿ٬خٙ حٿؼٸٴِ ى٫خ ٿو رڀزن ٿْٔٸْو ٷخٽ ڃ٤َٱ انِ ٛخثڂ ٳٸخٽ ٫ؼڄخڅ9

ٻڂ ڃن ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ حٿْٜخځ ؿنش ڃن حٿنخٍ ٻـنش أكي-
 حٿٸظخٽ ًٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ْٛخځ كٔن ػٚػش أّخځ ڃن حٿ٘يَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف رن ٫زخىس كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ كيػنخ ٫ڀِ رن  - 
 ُّي ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫ؼڄخڅ رن أرِ حٿ٬خ9ٙ

يخ ڃنخى ىپ ڃن ىح٩ ٳؤٓظـْذ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ّنخىٍ ٻپ ٿْڀش ٓخ٫ش ٳْ-
 ٿو ىپ ڃن ٓخثپ ٳؤ٤٫ْو ىپ ڃن ڃٔظٰٴَ ٳؤٯٴَ ٿو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٬ْٓي  - 
 حٿـََُّ ٫ن أرِ حٿ٬ٚء ٫ن ٫ؼڄخڅ رن أرِ حٿ٬خٙ ًاڃَأس ڃن ٷ9ْْ
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ّٸٌٽ حٿڀيڂ حٯٴَ ٿِ ًنزِ أنيڄخ ٓڄ٬خ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أكيىڄخ ٓڄ٬ظو -
 ه٤جِ ٫ًڄيُ حٿڀيڂ انِ أٓظييّٺ ٍٕٗي أڃَُ ًأ٫ًٌ رٺ ڃن َٗ نٴِٔ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٬ْٓي  - 
 حٿـََُّ ٫ن أرِ حٿ٬ٚء ٫ن ڃ٤َٱ رن ٫زي حهلل أڅ ٫ؼڄخڅ رن أرِ حٿ٬خٙ ٷخٽ9

 ِ ٷخٽ حٷظي رؤ٬ٟٴيڂ ًاطوٌ ڃئًنخ ٙ ّؤهٌ ٫ڀَ أًحنو أؿَ.ّخ ٌٍٓٽ حهلل حؿ٬ڀنِ اڃخځ ٷٌڃ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ حٿيخٗڄِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٬ّنِ حرن ؿ٬ٴَ  - 

حٿڄيّنِ أهزَنِ ِّّي ٬ّنِ حرن هْٜٴش ٫ن ٫ڄًَ رن ٫زي حهلل رن ٻ٬ذ حٿٔڀڄِ أڅ نخٳ٪ 
 رن ؿزَْ أهزَه9

نزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷي أهٌه ًؿ٪ ٷي ٻخى أڅ ٫ؼڄخڅ رن أرِ حٿ٬خٙ ٷيځ ٫ڀَ حٿ-
ّز٤ڀو ٳٌٻَ ًٿٺ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٫ِڂ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿو 
ٟ٪ ّڄْنٺ ٫ڀَ ڃټخنٺ حٿٌُ ط٘ظټِ ٳخڃٔق ريخ ٓز٪ ڃَحص ًٷپ أ٫ًٌ ر٬ِس حهلل ًٷيٍطو 

 ڃن َٗ ڃخ أؿي ٳِ ٻپ ڃٔلش.
ڃلڄي رن ٓڀڄش حٿلَحنِ ٫ن حرن آلٶ ٬ّنِ ڃلڄيح  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 

٫ن ٫زْي حهلل أً ٫زي حهلل رن ٣ڀلش رن ٻَِّ ٫ن حٿلٔن ٷخٽ ى٫ِ ٫ؼڄخڅ رن أرِ حٿ٬خٙ 
اٿَ هظخڅ ٳؤرَ أڅ ّـْذ ٳٸْپ ٿو ٳٸخٽ انخ ٻنخ ٙ نؤطِ حٿوظخڅ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٙ ني٫ِ ٿو.
ِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ٬ْٓي حٿـََُّ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 

 أرِ حٿ٬ٚء ٫ن ڃ٤َٱ ٷخٽ9
ىهڀض ٫ڀَ ٫ؼڄخڅ رن أرِ حٿ٬خٙ ٳؤڃَ ٿِ رڀزن ٿٸلش ٳٸڀض انِ ٛخثڂ ٳٸخٽ ٓڄ٬ض -

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ حٿٌٜځ ؿنش ڃن ٫ٌحد حهلل ٻـنش أكيٻڂ ڃن حٿٸظخٽ 
يَ ٷخٽ ًٻخڅ آهَ ِٗء ٫ييه حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًْٛخځ كٔن ػٚػش أّخځ ڃن ٻپ ٗ

ًٓڀڂ اٿِ أڅ ٷخٽ ؿٌُ ٳِ ٛٚطٺ ًحٷيٍ حٿنخّ رؤ٬ٟٴيڂ ٳبڅ ڃنيڂ حٿَْٰٜ ًحٿټزَْ 
 ًحٿ٬٠ْٲ ًًح حٿلخؿش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٫ن حٿـََُّ ٫ن أرِ حٿ٬ٚء ٫ن  - 
 َ ڃ٬نخه.ڃ٤َٱ ٷخٽ ىهڀض ٫ڀَ ٫ؼڄخڅ رن أرِ حٿ٬خٙ ٳٌٻ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٫ًٴخڅ حٿڄ٬نَ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش  - 
 كيػنخ ٫ڀِ رن ُّي ٫ن حٿلٔن9

أڅ حرن ٫خڃَ حٓظ٬ڄپ ٻٚد رن أڃْش ٫ڀَ حّٕڀش ٫ًؼڄخڅ رن أرِ حٿ٬خٙ ٳِ أٍٟو ٳؤطخه -
كيّؼو ّٸٌٽ اڅ  ٫ؼڄخڅ ٳٸخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٫زي حٿٜڄي ٳِ

ٳِ حٿڀْپ ٓخ٫ش طٴظق ٳْيخ أرٌحد حٿٔڄخء ّنخى ڃنخى ىپ ڃن ٓخثپ ٳؤ٤٫ْو ىپ ڃن ىح٩ 
ٳؤٓظـْذ ٿو ىپ ڃن ڃٔظٰٴَ ٳؤٯٴَ ٿو ٷخٙ ؿڄ٬ْخ ًاڅ ىحًى هَؽ ًحص ٿْڀش ٳٸخٽ ٙ ّٔؤٽ 
حهلل ٫ِ ًؿپ أكي ْٗجخ اٙ أ٤٫خه اٙ أڅ ّټٌڅ ٓخكَح أً ٫٘خٍح ٳي٫خ ٻٚد رٸَٷٌٍ 

 ليٍ اٿَ حرن ٫خڃَ ٳٸخٽ ىًنٺ ٫ڄڀٺ ٷخٽ ٿڂ ٷخٽ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رټٌح ًٻٌح.ٳَٻذ ٳْو ًحن
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن كڄْي ٫ن حٿلٔن  - 

 ٫ن ٫ؼڄخڅ رن أرِ حٿ٬خ9ٙ
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أڅ ًٳي ػٸْٲ ٷيڃٌح ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤنِٿيڂ حٿڄٔـي ٿْټٌڅ أٍٵ -
ظ٣ٌَح ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٙ ّلًَ٘ح ًٙ ٬ًَّ٘ح ًٙ ّـزٌح ٿٸڀٌريڂ ٳخٗ

ًٙ ّٔظ٬ڄپ ٫ڀْيڂ ٯَْىڂ ٷخٽ ٳٸخٽ اڅ ٿټڂ أڅ ٙ طلًَ٘ح ًٙ ط٬ًَ٘ح ًٙ ّٔظ٬ڄپ ٫ڀْټڂ 
ٯَْٻڂ ًٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ هَْ ٳِ ىّن ٙ ٍٻ٩ٌ ٳْو ٷخٽ ًٷخٽ ٫ؼڄخڅ رن 

 ِ حٿٸَآڅ ًحؿ٬ڀنِ اڃخځ ٷٌڃِ.أرِ حٿ٬خٙ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٫ڀڄن
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ًىْذ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٫ؼڄخڅ  - 

 ٫ن ىحًى رن أرِ ٫خٛڂ ٫ن ٫ؼڄخڅ رن أرِ حٿ٬خ9ٙ
أڅ آهَ ڃخ ٳخٍٷو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح ٛڀْض رٸٌځ ٳوٴٲ ريڂ كظَ -

 هڀٶ.ًٷض ٿِ اٷَأ رخٓڂ ٍرٺ حٿٌُ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ ٫ڀِ رن ُّي ٫ن  - 

 حٿلٔن ٫ن ٫ؼڄخڅ رن أرِ حٿ٬خ9ٙ
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ّنخىٍ ٻپ ٿْڀش ڃنخى ىپ ڃن ٓخثپ ٳؤ٤٫ْو ىپ ڃن -

 ڃٔظٰٴَ ٳؤٯٴَ ٿو ىپ ڃن ىح٩ ٳؤٓظـْذ ٿو.
ِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ ٫ن ُحثيس ٫ن ٫زي حهلل رن هؼْڂ كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

 ٷخٽ كيػنِ ىحًى رن أرِ ٫خٛڂ حٿؼٸٴِ ٫ن ٫ؼڄخڅ رن أرِ حٿ٬خ9ٙ
أڅ آهَ ٻٚځ ٻڀڄنِ رو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اً حٓظ٬ڄڀنِ ٫ڀَ حٿ٤خثٲ ٳٸخٽ -

 ىيخ ڃن حٿٸَآڅ.هٴٲ حٿٜٚس ٫ڀَ حٿنخّ كظَ ًٷض ٿِ اٷَأ رخٓڂ ٍرٺ حٿٌُ هڀٶ ًأٗزخ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي حٿِرَُْ كيػنخ ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن ٫زي حٿَكڄن  - 

 رن ٬ّڀَ حٿ٤خثٴِ ٫ن ٫زي حهلل رن حٿلټڂ أنو ٓڄ٪ ٫ؼڄخڅ رن أرِ حٿ٬خٙ ّٸٌٽ9
حٓظ٬ڄڀنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿ٤خثٲ ًٻخڅ آهَ ڃخ ٫ييه اٿِ ٌٍٓٽ -

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ هٴٲ ٫ڀَ حٿنخّ حٿٜٚس.حهلل ٛڀَ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ ىَّڂ ٫ن ٿْغ ٫ن ٗيَ رن  - 

 كٌٗذ ٫ن ٫ؼڄخڅ رن أرِ حٿ٬خٙ ٷخٽ9
ٻنض ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿخٿٔخ اً ٗوٚ رزَٜه ػڂ ٌٛرو كظَ ٻخى أڅ -

خٽ أطخنِ ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳؤڃَنِ أڅ أٟ٪ ّڀِٷو رخٍٕٝ ٷخٽ ػڂ ٗوٚ رزَٜه ٳٸ
ىٌه حّٓش ريٌح حٿڄٌٟ٪ ڃن ىٌه حٿٌٍٔس اڅ حهلل ّؤڃَ رخٿ٬يٽ ًحٗكٔخڅ ًاّظخء ًُ حٿٸَرَ 

 ًّنيَ ٫ن حٿٴل٘خء ًحٿڄنټَ ًحٿزِٰ ٨٬ّټڂ ٿ٬ڀټڂ طٌٻًَڅ.
 ص٠اد تٓ ٌث١ذ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

خ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٓخٿڂ رن أرِ حٿـ٬ي ٫ن ُّخى كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػن - 
 رن ٿزْي ٷخٽ9

ًٻَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ْٗجخ ٷخٽ ًًحٹ ٫ني أًحڅ ًىخد حٿ٬ڀڂ ٷخٽ ٷڀنخ ّخ ٌٍٓٽ -
حهلل ٻْٲ ٌّىذ حٿ٬ڀڂ ًنلن نٸَأ حٿٸَآڅ ًُنٸَثو أرنخءنخ ًُّٸَثو أرنخإنخ أرنخءىڂ اٿَ ٌّځ 

ٻنض ٍٕحٹ ڃن أٳٸو ٍؿپ رخٿڄيّنش أً ٿْْ ىٌه  حٿٸْخڃش ٷخٽ ػټڀظٺ أڃٺ ّخ حرن أځ ٿزْي اڅ
 حٿْيٌى ًحٿنٜخٍٍ ّٸَإًڅ حٿظٌحٍس ًحٗنـْپ ٳٚ ّنظٴ٬ٌڅ ڃڄخ ٳْيڄخ رِ٘ء.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٷخٽ  - 
 ٓڄ٬ض ٓخٿڂ رن أرِ حٿـ٬ي ّليع ٫ن حرن ٿزْي حٕنٜخٍُ ٷخٽ9

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىٌح أًحڅ ًىخد حٿ٬ڀڂ ٷخٽ ٬ٗزش أً ٷخٽ ىٌح أًحڅ  ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل-
حنٸ٤خ٩ حٿ٬ڀڂ ٳٸڀض ًٻْٲ ًٳْنخ ٻظخد حهلل ن٬ڀڄو أرنخءنخ ٬ًّڀڄو أرنخإنخ أرنخءىڂ ٷخٽ ػټڀظٺ 
أڃٺ حرن ٿزْي ڃخ ٻنض أكٔزٺ اٙ ڃن أ٫ٸپ أىپ حٿڄيّنش أٿْْ حٿْيٌى ًحٿنٜخٍٍ ٳْيڂ ٻظخد 

خٽ أٿْْ حٿْيٌى ًحٿنٜخٍٍ ٳْيڂ حٿظٌٍحس ًحٗنـْپ ػڂ ٿڂ ّنظٴ٬ٌح حهلل ط٬خٿَ ٷخٽ ٬ٗزش أً ٷ
ڃنو رِ٘ء أً ٷخٽ أٿْْ حٿْيٌى ًحٿنٜخٍٍ أً أىپ حٿټظخد ٬ٗزش ّٸٌٽ ًٿٺ ٳْيڂ ٻظخد حهلل 

 ٫ِ ًؿپ.
 ػث١ذ تٓ خاٌذ اٌغٍّٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

ًَ رن ڃَس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄ - 
 ٫ڄًَ رن ڃْڄٌڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ٍر٬ْش ٫ن ٫زْي رن هخٿي حٿٔڀڄِ ٷخٽ9

آهَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْن ٍؿڀْن ٳٸظپ أكيىڄخ ًڃخص حٓهَ ر٬يه ٳٜڀْنخ -
٫ڀْو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٷڀظڂ ٷخٿٌح ى٫ٌنخ ٿو حٿڀيڂ أٿلٸو رٜخكزو ٳٸخٽ 

هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤّن ٛٚطو ر٬ي ٛٚطو ًأّن ٌٛڃو ر٬ي ٌٛڃو ًأّن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح
٫ڄڀو ر٬ي ٫ڄڀو ٗٺ ٳِ حٿٜٚس ًحٿ٬ڄپ ٬ٗزش ٳِ أكيىڄخ حٿٌُ رْنيڄخ ٻڄخ رْن حٿٔڄخء 

 ًحٍٕٝ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ حرن ڃَس ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 

ٍر٬ْش حٿٔڀڄِ ٫ن ٫زْي رن هخٿي ًٻخڅ ڃن  ٫ڄًَ رن ڃْڄٌڅ ّليع ٫ن ٫زي حهلل رن
 أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 أهَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْن ٍؿڀْن ٳٌٻَ حٿليّغ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ حرن ڃَس ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ڄًَ رن  - 

 ن رنِ ٓڀْڂ ٷخٽ9ڃْڄٌڅ ٫ن ٫زي حهلل رن ٍر٬ْش ٫ن ٫زْي رن هخٿي ٍؿپ ڃ
آهَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْن ٍؿڀْن ٳٸظپ أكيىڄخ ًڃخص حٓهَ ر٬يه ٳٜڀْنخ -

٫ڀْو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٷڀظڂ ٷخٿٌح ى٫ٌنخ ٿو أڅ ّٰٴَ ٿو ًأڅ َّكڄو 
ًأڅ ّڀلٸو رٜخكزو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤّن ٛٚطو ر٬ي ٛٚطو ٫ًڄڀو 

 ر٬ي ٫ڄڀو أً ْٛخڃو ر٬ي ْٛخڃو ٷخٽ اڅ ڃخ رْنيڄخ ٻڄخ رْن حٿٔڄخء ًحٍٕٝ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ كيػنِ ڃنٌٍٜ ٫ن  - 

طڄْڂ رن ٓڀڄش أً ٬ٓي رن ٫زْيس ٫ن ٫زْي رن هخٿي حٿٔڀڄِ ًٻخڅ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 س أٓٲ ًكيع رو ڃَس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.ڃٌص حٿٴـؤس أهٌ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن طڄْڂ رن  - 

 ٓڀڄش ٫ن ٫زْي رن هخٿي حٿٔڀڄِ
 ًٻخڅ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9 ٳِ ڃٌص حٿٴـؤس أهٌس أٓٲ.-

 ٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ِؼار تٓ ػفشاء ػٓ إٌثٟ صٍؼذ٠س 
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ أنزؤنخ ٬ٗزش  - 
 ٫ن ٬ٓي رن ارَحىْڂ ٫ن نَٜ رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ؿيه ڃ٬خً رن ٫ٴَحء حٿٸ9َِٗ

أنو ٣خٱ رخٿزْض ڃ٪ ڃ٬خً رن ٫ٴَحء ر٬ي حٿ٬َٜ أً ر٬ي حٿٜزق ٳڀڂ ّٜپ ٳٔؤٿظو ٳٸخٽ ٷخٽ -
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ٛٚس ر٬ي ٛٚطْن ر٬ي حٿٰيحس كظَ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ًر٬ي ٌٍٓٽ حهلل 

 حٿ٬َٜ كظَ طَٰد حٿ٘ڄْ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٬ٓي رن ارَحىْڂ أهزَنِ ٷخٽ  - 

 ٓڄ٬ض نَٜ رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ؿيه ڃ٬خً رن ٫ٴَحء9
٬َٜ أً ر٬ي حٿٜزق ٳٸخٽ ڃخ ّڄن٬ٺ أڅ أنو ٣خٱ ڃ٪ ڃ٬خً رن ٫ٴَحء ٳڀڂ ّٜپ ر٬ي حٿ-

طٜڀِ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنيَ أً ّٸٌٽ ٙ ٛٚس ر٬ي حٿٜزق 
 كظَ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ًر٬ي حٿ٬َٜ كظَ طَٰد حٿ٘ڄْ.

 شاتد تٓ ٠ض٠ذ تٓ ٚداػح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
ن ٫يُ رن ػخرض ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ - 

 ُّي رن ًىذ ّليع ٫ن ػخرض رن ًىح٫ش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9
أڅ ٍؿٚ أطخه ر٠زخد ٷي حكظَٗيخ ٳـ٬پ ّن٨َ اٿَ ٟذ ڃنيخ ػڂ ٷخٽ اڅ أڃش ڃٔوض ٳٚ -

 أىٍُ ٿ٬پ ىٌح ڃنيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ أهزَنِ ٫يُ رن ػخرض ٷخٽ  - 

 ّي رن ًىذ ّليع ٫ن ػخرض رن ًىح٫ش ٷخٽ9ٓڄ٬ض ُ
ؿخء ٍؿپ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٠زخد ٷي حكظَٗيخ ٷخٽ ٳـ٬پ ّن٨َ اٿْو -

 ًّٸڀزو ٷخٽ اڅ أڃش ڃٔوض ٳٚ ّيٍُ ڃخ ٳ٬ڀض ًانِ ٙ أىٍُ ٿ٬پ ىٌح ڃنيخ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫يُ رن ػخرض ٫ن ُّي رن ًىذ - 

 ٫ن ػخرض رن ًىح٫ش9
أڅ ٍؿٚ ڃن رنِ ٳِحٍس أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٠زخد ٷخٽ ٳـ٬پ ّٸڀذ ٟزخ -

ڃنيخ رْن ّيّو ٳٸخٽ اڅ أڃش ڃٔوض ٷخٽ ًأٻؼَ ٫ڀڄِ أنو ٷخٽ ڃخ أىٍُ ٿ٬پ ىٌح ڃنيخ ٷخٽ 
٬ٗزش ًٷخٽ كْٜن ٫ن ُّي رن ًىذ ٫ن كٌّٴش ٷخٽ ٳٌٻَ ْٗجخ نلٌح ڃن ىٌح ٷخٽ ٳڀڂ 

 نو أكيح ٫نو.ّؤڃَه ًٿڂ ّ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن كيػنخ ِّّي رن ٤٫خء ٫ن كْٜن ٫ن ُّي رن  - 

 ًىذ حٿـينِ ٫ن ػخرض رن ِّّي رن ًىح٫ش حٕنٜخٍُ ٷخٽ9
ح٤ٛينخ ٟزخرخ ًنلن ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ر٬ٞ ڃٰخُّو ٷخٽ ٳ٤زن -

ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٬ٌٟظو حٿنخّ ًًٌٗح ٷخٽ ٳؤهٌص ٟزخ ٳٌّ٘ظو ٳؤطْض رو ٍ
رْن ّيّو ٳؤهٌ ٫ٌىح ٳـ٬پ ّٸڀذ رو أٛخر٬و أً ٬ّيىخ ػڂ ٷخٽ اڅ أڃش ڃن رنِ آَحثْپ 
ڃٔوض ىًحد ٳِ حٍٕٝ ًانِ ٙ أىٍُ أُ حٿيًحد ىِ ٷخٽ ٷڀض اڅ حٿنخّ ٷي ًٌٗح ٷخٽ 

 ٳڀڂ ّؤٻپ ڃنو ًٿڂ ّنييڂ ٫نو.
ڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٫ٴخڅ ٳِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ًڃل - 

كيّؼو ٷخٽ حٿلټڂ أهزَنِ ٫ن ُّي رن ًىذ ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٫ن ػخرض رن ًىح٫ش 
 ٷخٽ9
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أنو أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٠ذ ٳٸخٽ أڃش ڃٔوض ًحهلل أ٫ڀڂ ٷخٽ ٫ٴخڅ ٳخهلل -
 أ٫ڀڂ.

 ٔؼ١ُ تٓ إٌؽاَ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٫زْي رن ٫ڄَْ ٫ن ْٗن  كيػنخ ٫زي - 

 ٓڄخه ٫ن ن٬ْڂ رن حٿنلخځ ٷخٽ9
ٓڄ٬ض ڃئًڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٿْڀش رخٍىس ًأنخ ٳِ ٿلخٳِ ٳظڄنْض أڅ ّٸٌٽ -

ٛڀٌح ٳِ ٍكخٿټڂ ٳڀڄخ رڀٮ كِ ٫ڀَ حٿٴٚف ٷخٽ ٛڀٌح ٳِ ٍكخٿټڂ ػڂ ٓؤٿض ٫نيخ ٳبًح حٿنزِ 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي أڃَه رٌٿٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫ْخٕ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٷخٽ كيػنِ  - 
 ّلَْ رن ٬ْٓي ٷخٽ أهزَنِ ڃلڄي رن ّلَْ رن كزخڅ ٫ن ن٬ْڂ رن حٿنلخځ ٷخٽ9

نٌىُ رخٿٜزق ٳِ ٌّځ رخٍى ًأنخ ٳِ ڃ١َ اڃَأطِ ٳٸڀض ٿْض حٿڄنخىُ ٷخٽ ڃن ٷ٬ي ٳٚ -
َؽ ٫ڀْو ٳنخىٍ ڃنخىُ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ آهَ أًحنو ًڃن ٷ٬ي ٳٚ كَؽ ك

 ٫ڀْو.
 أتٟ خذاػ اٌغٍّٟ ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ِّّي ٷخٽ كيػنخ كٌْس رن َّٗق كيػنخ أرٌ  - 
 رن أنْ كيػو ٫ن أرِ هيحٕ حٿٔڀڄِ ٫ؼڄخڅ حٿٌٿْي رن أرِ حٿٌٿْي حٿڄينِ أڅ ٫ڄَحڅ

 أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9 ڃن ىـَ أهخه ٓنش ٳيٌ ٻٔٴٺ ىڃو.-
 خاٌذ تٓ ػذٞ اٌعٕٟٙ ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ِّّي كيػنخ ٬ْٓي رن أرِ أٌّد كيػنِ أرٌ  - 
 ٫زي حهلل ٫ن رَٔ رن ٬ْٓي ٫ن هخٿي رن ٫يُ حٿـينِ ٷخٽ9 حٌٕٓى ٫ن رټَْ رن

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن رڀٰو ڃ٬ًَٱ ٫ن أهْو ڃن ٯَْ ڃٔؤٿش -
 ًٙ اَٗحٱ نٴْ ٳڀْٸزڀو ًٙ َّىه ٳبنڄخ ىٌ ٍُٵ ٓخٷو حهلل ٫ِ ًؿپ اٿْو.

 اٌؽشز تٓ ص٠اد ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 
هلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ڃلڄي رن ٫ڄًَ ٫ن ٬ٓي رن كيػنخ ٫زي ح - 

 حٿڄنٌٍ رن أرِ كڄْي حٿٔخ٫يُ ٫ن كڄِس رن أرِ أْٓي ٷخٽ9
ٓڄ٬ض حٿلَع رن ُّخى ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل -

ٜخٍ أر٠ٰو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أكذ حٕنٜخٍ أكزو حهلل كْن ّڀٸخه ًڃن أرٰٞ حٕن
 حهلل كْن ّڀٸخه.

 أتٟ الط اٌخضاػٟ ٠ٚماي ٌٗ اتٓ الط سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ڃلڄي رن  - 

 ارَحىْڂ ٫ن ٫ڄًَ رن حٿلټڂ رن ػٌرخڅ ٫ن أرِ ّٙ حٿوِح٫ِ ٷخٽ9
ڀَ ارپ ڃن ارپ حٿٜيٷش ٿڀلؾ ٳٸڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل كڄڀنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫-

ڃخ نٍَ أڅ طلڄڀنخ ىٌه ٷخٽ ڃخ ڃن ر٬َْ ٿنخ اٙ ٳِ ًًٍطو ٤ْٗخڅ ٳخًٻًَح حٓڂ حهلل ٫ڀْيخ 
 اًح ٍٻزظڄٌىخ ٻڄخ أڃَطټڂ ػڂ حڃظينٌىخ ٕنٴٔټڂ ٳبنڄخ ّلڄپ حهلل ٫ِ ًؿپ.
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كيػنِ ڃلڄي رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ - 
 ارَحىْڂ رن حٿلَع ٫ن ٫ڄًَ رن حٿلټڂ رن ػٌرخڅ ًٻخڅ ػٸش ٫ن حرن ّٙ حٿوِح٫ِ ٷخٽ9

كڄڀنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ارپ ڃن ارپ حٿٜيٷش ٬ٟخٱ اٿَ حٿلؾ ٷخٽ -
ٳٸڀنخ ٿو ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ىٌه حٗرپ ٬ٟخٱ نوَ٘ أٙ طلڄڀنخ ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

ًٓڀڂ ڃخ ڃن ر٬َْ اٙ ٳِ ًًٍطو ٤ْٗخڅ ٳخٍٻزٌىن ًحًٻًَح حٓڂ حهلل ٫ڀْين ٻڄخ ٫ڀْو 
 أڃَطټڂ ػڂ حڃظينٌىن ٕنٴٔټڂ ٳبنڄخ ّلڄپ حهلل ٫ِ ًؿپ.

 ٠ض٠ذ تٓ اٌغائة تٓ ٠ض٠ذ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حرن أرِ ًثذ ٫ن ٫زي حهلل  - 

 حٿٔخثذ ٫ن أرْو ٫ن ؿيه9 رن
أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّؤهٌڅ -

 أكيٻڂ ڃظخ٩ ٛخكزو ؿخىح ًٙ ٫ٙزخ ًاًح ًؿي أكيٻڂ ٫ٜخ ٛخكزو ٳڀَْىىىخ ٫ڀْو.
رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن ٫زي حهلل حرن حٿٔخثذ - 

 ِّّي ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
 ٙ ّؤهٌڅ أكيٻڂ ڃظخ٩ ٛخكزو ٿ٬زخ ؿخىح ًاًح ًؿي أكيٻڂ ٫ٜخ أهْو ٳڀَْىىىخ ٫ڀْو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن حرن أرِ ًثذ ٷخٽ كيػنِ ٫زي حهلل  - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9رن حٿٔخثذ رن ِّّي ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٫ن حٿنزِ 
 ٙ ّؤهٌڅ أكيٻڂ ڃظخ٩ ٛخكزو ٿ٬زخ ؿخىح ًاًح أهٌ أكيٻڂ ٫ٜخ أهْو ٳڀَْىىىخ ٫ڀْو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن كٴٚ رن ىخٗڂ رن  - 

 ٫ظزش رن أرِ ًٷخٙ ٫ن حٿٔخثذ رن ِّّي ٫ن أرْو9
خڅ اًح ى٫خ ٳَٳ٪ ّيّو ڃٔق ًؿيو رْيّو ٷخٽ ٫زي حهلل ًٷي أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻ-

ًأرِ كٔذ ٷظْزش ًىڂ ٳْو ّٸٌٿٌڅ ٫ن هٚى رن حٿٔخثذ ليّغ هخٿٴٌح ٷظْزش ٳِ آنخى ىٌح حٿ
 ٫ن أرْو.
 ػثذ اهلل تٓ أتٟ ؼث١ثح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

٬ّٸٌد ڃن أىپ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ كيػنخ ڃـڄ٪ رن  - 
 ٷزخء ٷخٽ9

كيػنِ ڃلڄي رن آڄخ٫ْپ أڅ ر٬ٞ أىڀو ٷخٽ ٿـيه ڃن ٷزپ أڃو ًىٌ ٫زي حهلل رن أرِ -
كزْزش ڃخ أىٍٻض ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أطخنخ ٳِ ڃٔـينخ ىٌح ٳـجض 
ٳـڀٔض اٿَ ؿنزو ٳؤطِ رَ٘حد ٳَ٘د ػڂ نخًٿنِ ًأنخ ٫ن ّڄْنو ٷخٽ ًٍأّظو ٌّڃجٌ ٛڀَ 

 ْو ًأنخ ٌّڃجٌ ٯٚځ.ٳِ ن٬ڀ
 اٌؾش٠ذ تٓ ع٠ٛذ اٌصمفٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ ڃلڄي رن  - 
 ٫ڄًَ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن حٿَّ٘ي9

أڅ أڃو أًٛض أڅ ٬ّظٶ ٫نيخ ٍٷزش ڃئڃنش ٳٔؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ًٿٺ -
نيُ ؿخٍّش ٌٓىحء أً نٌرْش ٳؤ٫ظٸيخ ٳٸخٽ حثض ريخ ٳي٫ٌطيخ ٳـخءص ٳٸخٽ ٿيخ ڃن ٳٸخٽ ٫
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ٍرٺ ٷخٿض حهلل ٷخٽ ڃن أنخ ٷخٿض أنض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ح٫ظٸيخ ٳبنيخ 
 ڃئڃنش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ًرَ رن أرِ ىٿْڀش ْٗن ڃن أىپ حٿ٤خثٲ  - 
 رن ڃْٔټش ًأػنَ ٫ڀْو هَْح ٫ن ٫ڄًَ رن حٿَّ٘ي ٫ن أرْو ٷخٽ٫9ن ڃلڄي رن ڃْڄٌڅ 

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿِ حٿٌحؿي ّلپ ٫َٟو ٫ًٸٌرظو ٷخٽ ًٻْ٪ ٫َٟو -
 ٗټخّظو ٫ًٸٌرظو كزٔو.

 ظاص ٌخذ٠عح تٕد خ٠ٍٛذ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٙا.ؼذ٠س 
كيػنخ ى٘خځ ٬ّنِ حرن ٫ًَس  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أٓخڃش كڄخى رن أٓخڃش - 

 ٫ن أرْو ٷخٽ9
كيػنِ ؿخٍ ٿويّـش رنض هٌّڀي أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّٸٌٽ ٿويّـش -

أُ هيّـش ًحهلل ٙ أ٫زي حٿٚص ًحٿ٬ٍِ ًحهلل ٙ أ٫زي أريح ٷخٽ ٳظٸٌٽ هيّـش هپ حٿٚص هپ 
 حٿ٬ٍِ ٷخٽ ٻخنض ٛنڄيڂ حٿظِ ٻخنٌح ٬ّزيًڅ ػڂ ٤٠ّـ٬ٌڅ.

 ؼٍٝ تٓ أ١ِح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.٠ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ ٤٫خء أڅ  - 

 ٛٴٌحڅ رن ٬ّڀَ رن أڃْش أهزَه9
أڅ ٬ّڀَ ٻخڅ ّٸٌٽ ٿ٬ڄَ رن حٿو٤خد ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٿْظنِ أٍٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل -

ـ٬َحنش ٫ًڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن ّنِٽ ٫ڀْو ٷخٽ ٳڀڄخ ٻخڅ رخٿ
ػٌد ٷي أ٧پ رو ڃ٬و نخّ ڃن أٛلخرو ڃنيڂ ٫ڄَ اً ؿخءه ٍؿپ ٫ڀْو ؿزش ڃظ٠ڄوخ ر٤ْذ 
ٷخٽ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻْٲ طٍَ ٳِ ٍؿپ أكَځ ر٬ڄَس ٳِ ؿزش ر٬يڃخ ط٠ڄن ر٤ْذ 

ڀَ أڅ ٳن٨َ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓخ٫ش ػڂ ٓټض ٳـخءه حٿٌكِ ٳؤٗخٍ ٫ڄَ اٿَ ٬ّ
ط٬خٽ ٳـخء ٬ّڀَ ٳؤىهپ ٍأٓو ٳبًح حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃلڄَ حٿٌؿو ٢ّٰ ٻٌٿٺ 
ٓخ٫ش ػڂ ٍَٓ ٫نو ٳٸخٽ أّن حٿٌُ ٓؤٿنِ ٫ن حٿ٬ڄَس آنٴخ ٳخٿظڄْ حٿَؿپ ٳؤطِ رو ٳٸخٽ 
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃخ حٿ٤ْذ حٿٌُ رٺ ٳخٯٔڀو ػٚع ڃَحص ًأڃخ حٿـزش ٳخن٫ِيخ ػڂ 

 ڄخ طٜن٪ ٳِ كـظٺ.حٛن٪ ٳِ ٫ڄَطٺ ٻ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ ٤٫خء ٷخٽ  - 

 أهزَنِ ٛٴٌحڅ رن ٬ّڀَ رن أڃْش ٫ن أرْو ٷخٽ9
ٷخطپ أؿَُْ ٍؿٚ ٳ٬ٞ ّيه ٳن٩ِ ّيه ڃن ٳْو ٳؤنيٍ ػنْظو ٳؤطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 ٻڄخ ّٸ٠ڂ حٿٴلپ.ًٓڀڂ ٳخىيٍه ًٷخٽ ٳْي٩ ّيه ٳِ ٳْٺ طٸ٠ڄيخ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ رن أٓي كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٤٫خء ٫ن  - 

 ٛٴٌحڅ رن ٬ّڀَ رن أڃْش ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
اًح أطظٺ ٍٓڀِ ٳؤ٤٫يڂ أً ٷخٽ ٳخىٳ٪ اٿْيڂ ػٚػْن ى٫ٍخ ًػٚػْن ر٬َْح أً أٷپ ڃن ًٿٺ -

 س ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ن٬ڂ.ٳٸخٽ ٿو حٿ٬خٍّش ڃئىح
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ ٓڀْڄخڅ رن  - 

 ٫ظْٶ ٫ن ٫زي حهلل رخرْو ٫ن ر٬ٞ رنِ ٬ّڀَ رن أڃْش ٫ن ٬ّڀَ رن أڃْش ٷخٽ9
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ڄخ ّڀِ حٿزْض ٳڀڄخ رڀٰض ٻنض ڃ٪ ٫ڄَ ٍِٟ حهلل ٫نو ٳخٓظڀڂ حٿَٻن ٷخٽ ٬ّڀَ ًٻنض ڃ-
حٿَٻن حٿَٰرِ حٿٌُ ّڀِ حٌٕٓى ًكيٍص رْن ّيّو ٕٓظڀڂ ٳٸخٽ ڃخ ٗؤنٺ ٷڀض أٙ طٔظڀڂ 
ىٌّن ٷخٽ أٿڂ ط٤ٲ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض رڀَ ٷخٽ أٍأّظو ّٔظڀڂ ىٌّن 

 ٺ.حٿَٻنْن ٬ّنِ حٿَٰرْْن ٷڀض ٙ ٷخٽ ٳڀْْ ٿٺ ٳْو أٌٓس كٔنش ٷڀض رڀَ ٷخٽ ٳخنٴي ٫ن
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿٌٿْي ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حرن ؿَّؾ ٫ن  - 

 ٍؿپ ٫ن حرن ٬ّڀَ ٫ن ٬ّڀَ ٷخٽ9
 ٍأّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٤٠ز٬خ رَىحء ك٠َڃِ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ كيػنِ ٤٫خء رن  - 

٫ن ٛٴٌحڅ رن ٫زي حهلل رن ٛٴٌحڅ ٫ن ٫ڄْو ٬ّڀَ رن أڃْش ًٓڀڄش رن أڃْش أرِ ٍرخف 
 ٷخ9ٙ

هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٯًِس طزٌٹ ڃ٬نخ ٛخكذ ٿنخ ٳخٷظظپ ىٌ -
ًٍؿپ ڃن حٿڄٔڀڄْن ٳ٬ٞ ًٿٺ حٿَؿپ رٌٍح٫و ٳخؿظزٌ ّيه ڃن ٳْو ٳ٤َف ػنْظو ٳٌىذ 

٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔؤٿو حٿ٬ٸپ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  حٿَؿپ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل
ًٓڀڂ ّن٤ڀٶ أكيٻڂ اٿَ أهْو ٠٬ّو ٠٫ْٞ حٿٴلپ ػڂ ّؤطِ ّڀظڄْ حٿ٬ٸپ ٙ ىّش ٿٺ ٷخٽ 

 ٳؤ٣ڀيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ّنِ ٳؤر٤ڀيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن ٤٫خء رن  - 

ٷظخىس ٫ن كيّغ أرِ ٍرخف ٫ن حرن ٬ّڀَ ٫ن ٬ّڀَ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼپ 
 ٍُحٍس ٫ن ٫ڄَحڅ ٳِ حٿٌُ ٬ّٞ أكيىڄخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڄًَ رن ىخًٍڅ حٿزڀوِ أرٌ كٴٚ كيػنخ حرن ؿَّؾ  - 
 ٫ن ر٬ٞ رنِ ٬ّڀَ رن أڃْش ٫ن أرْو ٷخٽ9

 ڃ٤٠ز٬خ رْن حٿٜٴخ ًحٿڄًَس رزَى ٿو نـَحنِ.ٍأّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حرن ؿَّؾ ٫ن حرن ٬ّڀَ  - 

 ٫ن أرْو9
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڄخ ٷيځ ٣خٱ رخٿزْض ًىٌ ڃ٤٠ز٪ رزَى ٿو ك٠َڃِ.-
كيػنخ رَْ٘ رن ٣ڀلش أرٌ نَٜ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿيْؼڂ رن هخٍؿش ٷخٽ  - 

 حٿل٠َڃِ أً حٿلن٘نِ ٫ن هخٿي رن ىٍّٺ ٫ن ٬ّڀَ رن أڃْش ٷخٽ9
ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّز٬ؼنِ ٳِ َٓحّخ ٳز٬ؼنِ ًحص ٌّځ ٳِ َّٓش ًٻخڅ ٍؿپ -

َّٻذ ػٸڀِ ٳٸڀض ٿو حٍكپ ٳبڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي ر٬ؼنِ ٳِ َّٓش ٳٸخٽ ڃخ أنخ 
ًٿڂ ٷخٽ كظَ طـ٬پ ٿِ ػٚػش ىنخنَْ ٷڀض حٓڅ كْغ ًى٫ض ٌٍٓٽ حهلل روخٍؽ ڃ٬ٺ ٷڀض 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ أنخ رَحؿ٪ اٿْو أٍكپ ًٿٺ ػٚػش ىنخنَْ ٳڀڄخ ٍؿ٬ض ڃن ٯِحطِ 
ًٻَص ًٿٺ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿْْ ٿو ڃن ٯِحطو ىٌه ًڃن ىنْخه ًڃن آهَطو 

 اٙ ػٚػش ىنخنَْ.
ػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ ٿْغ ٬ّنِ حرن ٬ٓي ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كي - 

 كيػنِ ٫ٸْپ رن هخٿي ٫ن حرن ٗيخد ٫ن ٫ڄًَ رن ٫زي حٿَكڄن رن أڃْش9
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أڅ أرخه أهزَه أڅ ٬ّڀَ ٷخٽ ؿجض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأرِ أڃْش ٌّځ حٿٴظق -
 ٫ڀْو ًٓڀڂ رپ أرخ٬ّو ٫ڀَ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل رخّ٪ ٫ڀَ حٿيـَس ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل

 حٿـيخى ٳٸي حنٸ٬٤ض حٿيـَس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خٛڂ كيػنخ ٫زي حهلل رن أڃْش حرن أرِ ٫ؼڄخڅ  - 

 حٿٸَِٗ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن كِْ رن ٬ّڀَ رن أڃْش ٫ن أرْو ٷخٽ9
أٛلخد  ٍأّض ٬ّڀَ ّٜڀِ ٷزپ أڅ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ٳٸخٽ ٿو ٍؿپ أً ٷْپ ٿو أنض ٍؿپ ڃن-

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٜڀِ ٷزپ أڅ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ٷخٽ ٬ّڀَ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ حٿ٘ڄْ ط٤ڀ٪ رْن ٷَنِ ٤ْٗخڅ ٷخٽ ٿو ٬ّڀَ ٳبڅ ط٤ڀ٪ 

 حٿ٘ڄْ ًأنض ٳِ أڃَ حهلل هَْ ڃن أڅ ط٤ڀ٪ ًأنض ٙه.
خ ٫زي حهلل رن أڃْش ٷخٽ كيػنِ ڃلڄي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خٛڂ ٷخٽ كيػن - 

 رن كِْ ٷخٽ كيػنِ ٛٴٌحڅ رن ٬ّڀَ ٫ن أرْو9
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿزلَ ىٌ ؿينڂ ٷخٿٌح ٿ٬ْڀَ ٳٸخٽ أٙ طًَڅ أڅ حهلل ٫ِ -

ًؿپ ّٸٌٽ نخٍح أكخ١ ريڂ َٓحىٷيخ ٷخٽ ٙ ًحٿٌُ نٴْ ٬ّڀَ رْيه ٙ أىهڀيخ أريح كظَ 
 ًٙ ّْٜزنِ ڃنيخ ٷ٤َس كظَ أٿٸَ حهلل ٫ِ ًؿپ.أ٫َٝ ٫ڀَ حهلل ٫ِ ًؿپ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن ٫ڄًَ ٬ّنِ حرن ىّنخٍ ٫ن ٤٫خء  - 
 ٫ن ٛٴٌحڅ ٫ن أرْو ٷخٽ9

 ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿڄنزَ ّٸَأ ًنخىًح ّخ ڃخٿٺ.-
نخ حرن ًىذ ٷخٽ أهزَنِ ٫ڄًَ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخًٍڅ ٷخٽ أنزؤ - 

 حٿلَع ٫ن حرن ٗيخد ٫ن ٫ڄًَ رن ٫زي حٿَكڄن رن أڃْش رن أهِ ٬ّڀَ رن أڃْش كيػو9
أڅ أرخه أهزَه أڅ ٬ّڀَ رن أڃْش ٷخٽ ؿجض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رؤرِ ٌّځ حٿٴظق -

ًٓڀڂ رپ  ٳٸڀض ٿو ّخ ٌٍٓٽ حهلل رخّ٪ أرِ ٫ڀَ حٿيـَس ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو
 أرخ٬ّو ٫ڀَ حٿـيخى ًٷي حنٸ٬٤ض حٿيـَس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿَرْ٪ حٿِىَحنِ كيػنخ ٳڀْق ٫ن حرن ٗيخد ٫ن  - 
 ٫ڄًَ رن ٫زي حٿَكڄن رن ٬ّڀَ رن أڃْش ربٓنخى ڃؼڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ كيػنخ ڃنٌٍٜ ٫ًزي حٿڄڀٺ ٫ن ٤٫خء ٫ن ٬ّڀَ  - 
 ڃْش ٷخٽ9رن أ

ؿخء أ٫َحرِ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًڀْو ؿزش ٫ًڀْو ٍى٩ ڃن ٫ُٴَحڅ -
ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ أكَڃض ٳْڄخ طٍَ ًحٿنخّ ّٔوًَڅ ڃنِ ًأ٣َٵ ىنْيش ٷخٽ ػڂ 
ى٫خه ٳٸخٽ حهڀ٪ ٫نٺ ىٌه حٿـزش ًحٯٔپ ٫نٺ ىٌح حٿ٫ِٴَحڅ ًحٛن٪ ٳِ ٫ڄَطٺ ٻڄخ 

 طٜن٪ ٳِ كـٺ.
هلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڄًَ ٫ن ٤٫خء ٫ن ٛٴٌحڅ رن ٬ّڀَ ٫ن كيػنخ ٫زي ح - 

 أرْو ٷخٽ9
ٓؤٽ ٍؿپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ڃظ٠ڄن روڀٌٵ ٫ًڀْو ڃٸ٬٤خص ٳٸخٽ أىڀڀض -

 ر٬ڄَس ٷخٽ حن٩ِ ىٌه ًحٯظٔپ ًحٛن٪ ٳِ ٫ڄَطٺ ڃخ طٜن٪ ٳِ كـٺ.
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ٷخٽ أهزَنِ ٤٫خء ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن حرن ؿَّؾ - 
 ٛٴٌحڅ رن ٬ّڀَ ٫ن ٬ّڀَ رن أڃْش ٷخٽ9

ٯًِص ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿْٖ حٿ٬َٔس ًٻخڅ ڃن أًػٶ أ٫ڄخٿِ ٳِ نٴِٔ -
ًٻخڅ ٿِ أؿَْ ٳٸخطپ انٔخنخ ٳ٬ٞ أكيىڄخ ٛخكزو ٳخنظ٩ِ اٛز٬و ٳؤنيٍ ػنْظو ًٷخٽ أٳْي٩ 

 ّيه ٳِ ٳْٺ طٸ٠ڄيخ ٷخٽ أكٔزو ٻڄخ ّٸ٠ڂ حٿٴلپ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن ٤٫خء ٫ن ٬ّڀَ رن كي - 

 أڃْش9
أنو ٻخڅ ڃ٪ ٫ڄَ ٳِ ٓٴَ ًأنو ٣ڀذ اٿَ ٫ڄَ أڅ َّّو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح -

نِٽ ٫ڀْو ٷخٽ ٳزْنڄخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ٫ًڀْو ٓظَ ڃٔظٌٍ ڃن حٿ٘ڄْ اً 
ڀْيخ ٍى٩ ڃن ٫ُٴَحڅ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ أكَڃض ر٬ڄَس ًاڅ أطخه ٍؿپ ٫ڀْو ؿزش ٫ً

حٿنخّ ّٔوًَڅ ڃنِ ٳټْٲ أٛن٪ ٷخٽ ٳٔټض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڂ ّـزو ٳزْنڄخ 
ىٌ ٻٌٿٺ اً أًڃؤ اٿِ ٫ڄَ رْيه ٳؤىهڀض ٍأِٓ ڃ٬يڂ ٳِ حٿٔظَ ٳبًح حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ـڀْ ٳٸخٽ أّن حٿٔخثپ ٫ن حٿ٬ڄَس ٳٸخځ ًٓڀڂ ڃلڄَ ًؿنظخه ٿو ٯ٢ْ٤ ٓخ٫ش ػڂ ٍَٓ ٫نو ٳ
اٿْو حٿَؿپ ٳٸخٽ حن٩ِ ؿزظٺ ىٌه ٫نٺ ًڃخ ٻنض ٛخن٬خ ٳِ كـٺ اًح أكَڃض ٳخٛن٬و ٳِ 

 ٫ڄَطٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن حرن أرِ ٿْڀَ ٫ن ٤٫خء ٫ن ٬ّڀَ رن أڃْش  - 

 ٷخٽ9
 لْخء ًحٿٔظَ.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ّلذ حٿ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حرن ؿَّؾ ٫ن حرن ٬ّڀَ ٫ن  - 

 أرْو9
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڄخ ٷيځ ٣خٱ رخٿزْض ًىٌ ڃ٤٠ز٪ رزَى ٿو ك٠َڃِ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ أرٌ رټَ رن ٫ْخٕ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ  - 

 رِ ٓڀْڄخڅ ٫ن ٤٫خء ٫ن ٛٴٌحڅ رن ٬ّڀَ رن أڃْش ٫ن أرْو ٷخٽ9رن أ
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ كِْ ٓظَْ ٳبًح أٍحى أكيٻڂ أڅ -

 ّٰظٔپ ٳڀْظٌحٍ رِ٘ء.
 ػثذ اٌشؼّٓ تٓ أتٟ لشاد سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

ي حهلل ٷخٽ ًكيػنِ ڃلڄي رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ٫ز - 
ّلَْ رن ٬ْٓي حٿٸ٤خڅ ٷخٽ كيػنخ أرِ ًكيػنِ ّلَْ رن ڃ٬ْن ٷخٽ كيػنِ ّلَْ رن ٬ْٓي 
٫ن أرِ ؿ٬ٴَ حٿو٤ڄِ ٷخٽ كيػنِ ٫ڄخٍس رن هِّڄش ًحٿلَع رن ٳ٠ْپ ٫ن ٫زي 

 حٿَكڄن رن أرِ ٷَحى ٷخٽ9
ز٬ظو رخٕىًحس أً هَؿض ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كخؿخ ٳَأّظو هَؽ ڃن حٿوٚء ٳؤط-

 حٿٸيف ٳـڀٔض ٿو رخٿ٤َّٶ ًٻخڅ اًح أطَ كخؿش أر٬ي.
 سظ١ٍٓ أذ١ا إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ى٘خځ ٷخٽ كيػنِ أرِ أڅ ٫زْي حهلل  - 
 رن ٫يُ كيػو9
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ؤٙنو ڃن حٿٜيٷش ٳٸڀذ ٳْيڄخ أڅ ٍؿڀْن أهزَحه أنيڄخ أطْخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔ-
 حٿزَٜ ًٍآىڄخ ؿڀيّن ٳٸخٽ اڅ ٗجظڄخ أ٤٫ْظټڄخ ًٙك٦ ٳْيخ ٿٰنِ ًٙ ٿٸٌُ ڃټظٔذ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫زْي حهلل ٷخٽ9 - 
كيػنِ ٍؿٚڅ أنيڄخ أطْخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كـش حٿٌىح٩ ٷخٽ ٳ٬ٜي ٳْيڄخ -
 ٌٻَ حٿليّغ.ٳ

 رؤ٠ة أتٟ لث١صح تٓ رؤ٠ة سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ٓنخڅ رن  - 

 ٓڀڄش ٫ن حرن ٫زخّ أڅ ًإّزخ أرخ ٷزْٜش كيػو9
أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّز٬غ رخٿزيڅ ٳْٸٌٽ اڅ ٤٫ذ ڃنيخ ِٗء ٳوْ٘ض -

٫ڀْو ٳخنلَىخ ًحٯڄْ ن٬ڀيخ ٳِ ىڃيخ ًحَٟد ٛٴلظيخ ًٙ طؤٻپ ڃنيخ أنض ًٙ أكي ڃن 
 ٍٳٸظٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٓنخڅ رن ٓڀڄش  - 
 ٫ن حرن ٫زخّ أڅ ًإّزخ أهزَه.

ِء أً ٤٫زش أڅ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬غ ڃ٬و رزينظْن ًأڃَه اڅ ٫َٝ ٿيڄخ ٗ-
ّنلَىڄخ ػڂ ّٰڄْ ن٬خٿيڄخ ٳِ ىڃخثيڄخ ػڂ ٠َّد رن٬پ ٻپ ًحكيس ٛٴلظيخ ًّوڀْيڄخ 
ٿڀنخّ ًٙ ّؤٻپ ڃنيخ ىٌ ًٙ أكي ڃن أٛلخرو ٷخٽ ٫زي حٿَُحٵ ًٻخڅ ّٸٌٽ ڃَٓپ ٬ّنِ 
ڃ٬ڄَح ٫ن ٷظخىس ػڂ ٻظزظو ٿو ڃن ٻظخد ٬ْٓي ٳؤ٤٫ْظو ٳن٨َ ٳٸَأه ٳٸخٽ ن٬ڂ ًٿټنِ أىخد اًح 

 حٿټظخد. ٿڂ أن٨َ ٳِ
 ِؽّذ تٓ عٍّح األٔصاسٞ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٯنيٍ ًّلَْ رن ُٻَّخ رن أرِ ُحثيس  - 
ٷخٙ كيػنخ حٿلـخؽ رن أ٣ٍؤس ٫ن ڃلڄي رن ٓڀْڄخڅ ٫ن ٫ڄو ٷخٽ حرن أرِ ُحثيس ٓيپ رن 

 أرِ كؼڄش ٷخٽ9
س ڃن حٕنٜخٍ َّّي أڅ ّن٨َ اٿْيخ ٷخٽ حرن أرِ ُحثيس ٍأّض ڃلڄي رن ٓڀڄش ٤ّخٍى اڃَأ-

رؼْنش رنش حٿ٠لخٹ َّّي أڅ ّن٨َ اٿْيخ ٳٸڀض أنض ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ًطٴ٬پ ىٌح ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اًح أٿٸَ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳِ 

 ٷڀذ حڃَة ه٤زش اڃَأس ٳٚ رؤّ أڅ ّن٨َ اٿْيخ.
خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ ٷخٽ كيػنخ ٫زخى رن حٿ٬ٌحځ ٷخٽ كيػنخ كيػن - 

 كـخؽ رن أ٣ٍؤس ٫ن ڃلڄي رن ٓڀْڄخڅ رن أرِ كؼڄش ٫ن ٫ڄو ٓيپ رن أرِ كؼڄش ٷخٽ9
ٍأّض ڃلڄي رن ڃٔڀڄش ٤ّخٍى رؼْنش رنش حٿ٠لخٹ أهض أرِ ؿزَْس رن حٿ٠لخٹ ًىِ ٫ڀَ -

 اؿخٍ ٿيڂ ٳٌٻَ حٿليّغ.
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٷزْٜش رن كيػنخ  - 

ًإّذ أڅ أرخ رټَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٷخٽ ىپ ٓڄ٪ أكي ڃنټڂ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْيخ ْٗجخ ٳٸخځ حٿڄَْٰس حرن ٬ٗزش ٳٸخٽ ٗييص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ٿٺ ڃ٬ٺ أكي ٳٸخځ ڃلڄي رن ڃٔڀڄش ٳٸخٽ ٗييص ٌٍٓٽ ّٸ٠ِ ٿيخ رخٿٔيّ ٳٸخٽ ىپ ٓڄ٪ ً
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸ٠ِ ٿيخ رخٿٔيّ ٳؤ٤٫خىخ أرٌ رټَ حٿٔيّ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد ٷخٽ أهزَنِ ٓيپ حرن أرِ حٿٜڀض ٷخٽ  - 
 ٓڄ٬ض حٿلٔن ّٸٌٽ9

ٺ ٫ن ىٌح حٕڃَ ٷخٽ ىٳ٪ اٿِ أڅ ٫ڀْخ ر٬غ اٿَ ڃلڄي رن ڃٔڀڄش ٳـِء رو ٳٸخٽ ڃخ هڀٴ-
حرن ٫ڄٺ ٬ّنِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ْٓٴخ ٳٸخٽ ٷخطپ رو ڃخ ٷٌطپ حٿ٬يً ٳبًح ٍأّض 
حٿنخّ ّٸظپ ر٠٬يڂ ر٠٬خ ٳخ٫ڄي رو اٿَ ٛوَس ٳخَٟرو ريخ ػڂ حٿِځ رْظٺ كظَ طؤطْٺ ڃنْش 

 ٷخْٟش أً ّي هخ٣جش ٷخٽ كڀٌح ٫نو.
رن ٓڀْڄخڅ ٬ّنِ حٿَحُُ ٷخٽ ٓڄ٬ض ڃخٿٺ رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ - 

أنْ ًآلٶ رن ٫َْٔ ٷخٽ أهزَنِ ڃخٿٺ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ؼڄخڅ رن هَٗش ٷخٽ أرِ 
ًٷخٽ آلٶ رن ٫َْٔ ٫ن ٫ؼڄخڅ رن هَٗش ٷخٽ ٫زي حهلل ًكيػنخ ڃ٬ٜذ حٿِرَُْ ٫ن 
ڃخٿٺ ڃؼڀو ٳٸخٽ ٫ؼڄخڅ حرن آلٶ رن هَٗش ڃن رنِ ٫خڃَ رن ٿئُ ًٿڂ ّٔنيه ٫ن 

 أكي اٙ ڃخٿٺ ٫ن ٷزْٜش رن ًإّذ ٷخٽ9 حٿِىَُ
ؿخءص حٿـيس اٿَ أرِ رټَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو طٔؤٿو ڃَْحػيخ ٳٸخٽ ڃخ أ٫ڀڂ ٿٺ ٳِ ٻظخد -

حهلل ْٗجخ ًٙ أ٫ڀڂ ٿٺ ٳِ ٓنش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ِٗء كظَ أٓؤٽ حٿنخّ 
ؿ٬پ ٿيخ حٿٔيّ ٳٸخٽ  ٳٔؤٽ ٳٸخٽ حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

ڃن ّ٘يي ڃ٬ٺ أً ڃن ٬ّڀڂ ڃ٬ٺ ٳٸخځ ڃلڄي رن ڃٔڀڄش ٳٸخٽ ڃؼپ ًٿٺ ٳؤنٴٌه ٿيخ ًٷخٽ آلٶ 
 رن ٫َْٔ ىپ ڃ٬ٺ ٯَْٹ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ػٌٍ ٫ن ٍؿپ ڃن أىپ حٿزَٜس ٫ن ڃلڄي  - 
 رن ڃٔڀڄش ٷخٽ9

ٱ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳِ ٷڀذ حڃَة ه٤زش ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اًح ٷٌ-
 حڃَأس ٳٚ رؤّ أڅ ّن٨َ اٿْيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ُّخى رن ڃٔڀڂ أرٌ ٫ڄَ كيػنخ أرٌ  - 
 ح٬ٕٗغ حٿٜن٬خنِ ٷخٽ9

ر٬ؼنخ ِّّي رن ڃ٬خًّش اٿَ حرن حٿِرَْ ٳڀڄخ ٷيڃض حٿڄيّنش ىهڀض ٫ڀَ ٳٚڅ ٓڄَ ُّخى -
ٷي ٛن٬ٌح ڃخ ٛن٬ٌح ٳڄخ طٍَ ٳٸخٽ أًٛخنِ هڀْڀِ أرٌ حٿٸخٓڂ ٛڀَ حهلل حٓڄو ٳٸخٽ حٿنخّ 

٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ أىٍٻض ْٗجخ ڃن ىٌه حٿٴظن ٳخ٫ڄي اٿَ أكي ٳخٻَٔ رو كي ْٓٴٺ ػڂ حٷ٬ي ٳِ 
رْظٺ ٷخٽ ٳبڅ ىهپ ٫ڀْٺ أكي اٿَ حٿزْض ٳٸڂ اٿَ حٿڄوي٩ ٳبڅ ىهپ ٫ڀْٺ حٿڄوي٩ ٳخؿغ 

ن أٛلخد حٿنخٍ ًًٿٺ ؿِحء حٿ٨خٿڄْن ٳٸي ٫ڀَ ٍٻزظْٺ ًٷپ رئ ربػڄِ ًاػڄٺ ٳظټٌڅ ڃ
 ٻَٔص كي ْٓٴِ ًٷ٬يص ٳِ رْظِ.

 ػؽ١ح اٌغؼذٞ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٓڄخٹ حرن حٿٴ٠پ ٫ن  - 

 ٫ًَس رن ڃلڄي رن ٤٫ْش ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٷخٽ9
 ٸٌٽ حٿْي حٿڄ٤٬ْش هَْ ڃن حٿْي حٿٔٴڀَ.ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن هخٿي كيػنِ أڃْش رن ٗزپ ًٯَْه ٫ن ٫ًَس  - 

 رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن ؿيُ ٷخٽ9
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح حٓظ٘خ١ حٿٔڀ٤خڅ طٔڀ٢ حٿ٤ْ٘خڅ.-
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َحىْڂ رن هخٿي ٷخٽ كيػنخ أرٌ ًحثپ ٛن٬خنِ ڃَحىُ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ار - 
 ٷخٽ9

ٻنخ ؿڀٌٓخ ٫ني ٫ًَس رن ڃلڄي ٷخٽ اً ىهپ ٫ڀْو ٍؿپ ٳټڀڄو رټٚځ أٯ٠زو ٷخٽ ٳڀڄخ أڅ -
ٯ٠ذ ٷخځ ػڂ ٫خى اٿْنخ ًٷي طٌٟؤ ٳٸخٽ كيػنِ أرِ ٫ن ؿيُ ٤٫ْش ًٷي ٻخنض ٿو ٛلزش 

٤خڅ ًاڅ حٿ٤ْ٘خڅ هڀٶ ڃن ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حٿ٠ٰذ ڃن حٿْ٘
 حٿنخٍ ًانڄخ ط٤ٴؤ حٿنخٍ رخٿڄخء ٳبًح ٯ٠ذ أكيٻڂ ٳڀْظٌٟؤ.

 أع١ذ تٓ ؼع١ش سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س ذّاَ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ ٫ټَڃش رن هخٿي ٫ن  - 

 أْٓي رن ك٠َْ حٕنٜخٍُ ػڂ أكي رنِ كخٍػش9
٫خڃٚ ٫ڀَ حٿْڄخڃش ًاڅ ڃًَحڅ ٻظذ اٿْو أڅ ڃ٬خًّش ٻظذ اٿْو أّڄخ أنو أهزَه أنو ٻخڅ -

ٍؿپ َٓٵ ڃنو َٓٷش ٳيٌ أكٶ ريخ رخٿؼڄن كْغ ًؿيىخ ٷخٽ ٳټظزض اٿَ ڃًَحڅ أڅ حٿنزِ 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷ٠َ أنو اًح ٻخڅ حٿٌُ حرظخ٫يخ ڃن حٿٌُ َٓٷيخ ٯَْ ڃظيڂ هَْ 

حطز٪ ٓخٍٷو ٷخٽ ًٷ٠َ رٌٿٺ أرٌ رټَ  ْٓيىخ ٳبڅ ٗخء أهٌ حٿٌُ َٓٵ ڃنو رخٿؼڄن ًاڅ ٗخء
 ٫ًڄَ ٫ًؼڄخڅ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ ٓؤٿض ٤٫خء ٳٌٻَ  - 
ڃؼڀو ٷخٽ ٓڄ٬ض أنو ّٸخٽ هٌ ڃخٿٺ كْغ ًؿيطو ًٿٸي أهزَنِ ٫ټَڃش رن هخٿي أڅ أْٓي رن 

 هزَه أنو ٻخڅ ٫خڃٚ ٫ڀَ حٿْڄخڃش ٳٌٻَ ڃ٬نخه.ك٠َْ حٕنٜخٍُ ػڂ أكي رنِ كخٍػش أ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىًٌس رن هڀْٴش كيػنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ كيػنِ ٫ټَڃش رن  - 

هخٿي أڅ أْٓي رن ك٠َْ رن ٓڄخٹ كيػو ٷخٽ ٻظذ ڃ٬خًّش اٿَ ڃًَحڅ رن حٿلټڂ اًح َٓٵ 
 حٿَؿپ ٳٌٻَ حٿليّغ.

 ٗ.ِعّغ تٓ ظاس٠ح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زْي حهلل رن  - 

 ٫زي حهلل رن ػ٬ڀزش حٕنٜخٍُ ٫ن ٫زي حهلل رن ُّي حٕنٜخٍُ ٫ن ڃـڄ٪ رن ؿخٍّش ٷخٽ9
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ّٸظپ حرن ڃَّڂ حٿيؿخٽ رزخد ٿي أً اٿَ ؿخنذ -

 ٿي.
 اٌشؼّٓ تٓ غُٕ األؽؼشٞ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ػثذ ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٫زي حهلل رن أرِ كْٔن حٿڄټِ  - 
 ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٯنڂ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9

و اٙ حهلل ًكيه ٙ ڃن ٷخٽ ٷزپ أڅ ّنَٜٱ ًّؼنِ ٍؿڀو ڃن ٛٚس حٿڄَٰد ًحٿٜزق ٙ اٿ-
َّٗٺ ٿو ٿو حٿڄڀٺ ًٿو حٿلڄي رْيه حٿوَْ ّلِ ًّڄْض ًىٌ ٫ڀَ ٻپ ِٗء ٷيَّ ٫َ٘ 
ڃَحص ٻظذ ٿو رټپ ًحكيس ٫َ٘ كٔنخص ًڃلْض ٫نو ٫َ٘ ْٓجخص ًٍٳ٪ ٿو ٫َ٘ ىٍؿخص 
ًٻخنض كَُح ڃن ٻپ ڃټًَه ًكَُح ڃن حٿ٤ْ٘خڅ حٿَؿْڂ ًٿڂ ّلپ ٿٌنذ ّيٍٻو اٙ حٿَ٘ٹ 

 ٫ڄٚ اٙ ٍؿپ ّٴ٠ڀو ّٸٌٽ أٳ٠پ ڃڄخ ٷخٽ.ٳټخڅ ڃن أٳ٠پ حٿنخّ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن  - 

 ٫زي حٿَكڄن رن ٯنڂ ٷخٽ9
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ٓجپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿ٬ظپ حٿِنْڂ ٳٸخٽ ىٌ حٿ٘يّي حٿوڀٶ حٿڄٜلق -
 ٿڀنخّ ٍكذ حٿـٌٱ.حٕٻٌٽ حٿًَ٘د حٿٌحؿي ٿڀ٬٤خځ ًحٿَ٘حد حٿ٨ڀٌځ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرڀِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنِ ٫زي حٿلڄْي رن ريَحځ ٫ن ٗيَ رن  - 
 كٌٗذ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٯنڂ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٓز٤خ ڃن رنِ آَحثْپ ىڀٺ ٙ ّيٍٍ أّن ڃيڀټو -
 ًأنخ أهخٱ أڅ طټٌڅ ىٌه حٿ٠زخد.

أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٫زي حٿلڄْي ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن ٫زي  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 
 حٿَكڄن رن ٯنڂ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّيهپ حٿـنش حٿـٌح٥ ًحٿـ٨٬َُ ًحٿ٬ظپ حٿِنْڂ ٷخٽ -
 ىٌ ٓٸ٢ ڃن ٻظخد أرِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٫زي حٿلڄْي رن ريَحځ ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ  - 
 ٫ن حرن ٯنڂ ح9َُ٬ٕٗ

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٕرِ رټَ ٫ًڄَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيڄخ ٿٌ حؿظڄ٬ظڄخ -
 ٳِ ڃٌٍ٘س ڃخ هخٿٴظټڄخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٫زي حٿلڄْي رن ريَحځ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٗيَ رن  - 
 كٌٗذ ٷخٽ كيػنِ ٫زي حٿَكڄن رن ٯنڂ9

ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻپ ٫خځ ٍحًّش ڃن هڄَ ٳڀڄخ ٻخڅ أڅ حٿيحٍُ ٻخڅ ّييُ -
٫خځ كَڃض ٳـخء رَحًّش ٳڀڄخ ن٨َ اٿْو نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٟلٺ ٷخٽ ىپ 
٬َٗص أنيخ ٷي كَڃض ر٬يٹ ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٳٚ أر٬ْيخ ٳؤنظٴ٪ رؼڄنيخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل 

اٿَ ڃخ كَځ ٫ڀْيڂ ڃن ٗلٌځ حٿزٸَ ًحٿٰنڂ  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿ٬ن حهلل حٿْيٌى حن٤ڀٸٌح
ٳؤًحرٌه ٳـ٬ڀٌه ػڄنخ ٿو ٳزخ٫ٌح رو ڃخ ّؤٻڀٌڅ ًاڅ حٿوڄَ كَحځ ًػڄنيخ كَحځ ًاڅ حٿوڄَ 

 كَحځ ًػڄنيخ كَحځ ًاڅ حٿوڄَ كَحځ ًػڄنيخ كَحځ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿلڄْي ٷخٽ كيػنخ ٗيَ  - 

 نڂ٫9ن حرن ٯ
أڅ حٿيحٍُ ٻخڅ ّييُ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ڃ٬نخه اٙ أنو ٷخٽ ٳؤًحرٌه -

 ًؿ٬ڀٌه اىخٿش ٳزخ٫ٌح رو ڃخ ّؤٻڀٌڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٗيَ ٫ن ٫زي  - 

 حٿَكڄن رن ٯنڂ9
أً كڀَ روِ رْٜٜش ڃن ًىذ ٻٌُ  أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن طلڀَ-

 ريخ ٌّځ حٿٸْخڃش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حرن أرِ حٿلْٔن ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن  - 

ٍُإًح ًٻَ  ٫زي حٿَكڄن رن ٯنڂ ّزڀٮ رو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هْخٍ ٫زخى حهلل حٿٌّن اًح 
 رْن حٕكزش حٿزخٯٌڅ حٿزَآء حٿ٬نض.حهلل ًَٗحٍ ٫زخى حهلل حٿڄ٘خإًڅ رخٿنڄْڄش حٿڄٴَٷٌڅ 

 ٚاتصح تٓ ِؼثذ األعذٞ ٔضي اٌشلح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ڃ٬خًّش حرن ٛخٿق ٫ن أرِ  - 
 ٫زي حٿَكڄن حٿٔڀڄِ ٷخٽ9

ٽ حهلل ٓڄ٬ض ًحرٜش رن ڃ٬زي ٛخكذ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ؿجض اٿَ ٌٍٓ-
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٓؤٿو ٫ن حٿزَ ًحٗػڂ ٳٸخٽ ؿجض طٔؤٽ ٫ن حٿزَ ًحٗػڂ ٳٸڀض ًحٿٌُ 
ر٬ؼٺ رخٿلٶ ڃخ ؿجض أٓؤٿٺ ٫ن ٯَْه ٳٸخٽ حٿزَ حنَ٘ف ٿو ٛيٍٹ ًحٗػڂ ڃخ كخٹ ٳِ 

 ٛيٍٹ ًاڅ أٳظخٹ ٫نو حٿنخّ.
َس ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃ - 

 ٓڄ٬ض ىٚٽ رن ّٔخٱ ّليع ٫ن ٫ڄًَ رن ٍحٗي ٫ن ًحرٜش9
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٍ ٍؿٚ ٛڀَ ًكيه هڀٲ حٿٜٲ ٳؤڃَه أڅ ٬ّْي -

 ٛٚطو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن حٿِرَْ أرِ  - 

 ٫ن ًحرٜش رن ڃ٬زي ٷخٽ9 ٫زي حٿٔٚځ ٫ن أٌّد رن ٫زي حهلل رن ڃټَُ
أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ أٍّي أڅ ٙ أى٩ ْٗجخ ڃن حٿزَ ًحٗػڂ اٙ ٓؤٿظو -

٫نو ًاًح ٫نيه ؿڄ٪ ٳٌىزض أطو٤َ حٿنخّ ٳٸخٿٌح اٿْٺ ّخ ًحرٜش ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
خّ اٿِ أڅ ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿْٺ ّخ ًحرٜش ٳٸڀض أنخ ًحرٜش ى٫ٌنِ أىنٌ ڃنو ٳبنو ڃن أكذ حٿن

أىنٌ ڃنو ٳٸخٽ ٿِ حىڅ ّخ ًحرٜش حىڅ ّخ ًحرٜش ٳينٌص ڃنو كظَ ڃٔض ٍٻزظِ ٍٻزظو ٳٸخٽ 
ّخ ًحرٜش أهزَٹ ڃخ ؿجض طٔؤٿنِ ٫نو أًطٔؤٿنِ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳؤهزَنِ ٷخٽ ؿجض 
طٔؤٿنِ ٫ن حٿزَ ًحٗػڂ ٷڀض ن٬ڂ ٳـڄ٪ أٛخر٬و حٿؼٚع ٳـ٬پ ّنټض ريخ ٳِ ٛيٍُ ًّٸٌٽ 

نٴٔٺ حٿزَ ڃخ ح٣ڄؤڅ اٿْو حٿٸڀذ ًح٣ڄؤنض اٿْو حٿنٴْ ًحٗػڂ ڃخ كخٹ ٳِ ّخ ًحرٜش حٓظٴض 
 حٿٸڀذ ًطَىى ٳِ حٿٜيٍ ًاڅ أٳظخٹ حٿنخّ ٷخٽ ٓٴْخڅ ًأٳظٌٹ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن كْٜن ٫ن ىٚٽ رن ّٔخٱ  - 
 ٫ن ُّخى رن أرِ حٿـ٬ي ٷخٽ9

كيػنِ ىٌح أڅ ٍؿٚ ٛڀَ هڀٲ حٿٜٲ ًكيه ٳؤڃَه  أٷخڃنِ ٫ڀَ ًحرٜش رن ڃ٬زي ٳٸخٽ-
 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٬ّْي ٛٚطو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنِ ِّّي رن ُّخى رن أرِ حٿـ٬ي ٫ن ٫ڄو  - 
 ٫زْي رن أرِ حٿـ٬ي ٫ن ُّخى رن أرِ حٿـ٬ي ٫ن ًحرٜش رن ڃ٬زي9

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٬ّْي. أڅ ٍؿٚ ٛڀَ هڀٲ حٿٜٴٌٱ ًكيه ٳؤڃَه-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٗڄَ رن ٤٫ْش ٫ن  - 

 ىٚٽ رن ّٔخٱ ٫ن ًحرٜش رن ڃ٬زي ٷخٽ9
ٓجپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٍؿپ ٛڀَ هڀٲ حٿٜٴٌٱ ًكيه ٳٸخٽ ٬ّْي -

 حٿٜٚس.
نخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش كيػنخ ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

 ىٚٽ رن ّٔخٱ ٫ن ٫ڄًَ رن ٍحٗي ٫ن ًحرٜش9
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٍ ٍؿٚ ّٜڀِ ٳِ حٿٜٲ ًكيه ٳؤڃَه أڅ ٬ّْي ٛٚطو.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ حٿِرَْ أرٌ ٫زي حٿٔٚځ  - 
رن ٫زي حهلل رن ڃټَُ ًٿڂ ّٔڄ٬و ڃنو ٷخٽ كيػنِ ؿڀٔخإه ًٷي ٍأّظو ٫ن ًحرٜش ٫ن أٌّد 

 حٕٓيُ ٷخٽ ٫ٴخڅ كيػنِ ٯَْ ڃَس ًٿڂ ّٸپ كيػنِ ؿڀٔخإه ٷخٽ9
أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ أٍّي أڅ ٙ أى٩ ْٗجخ ڃن حٿزَ ًحٗػڂ اٙ ٓؤٿظو -

و٤خىڂ ٳٸخٿٌح اٿْٺ ّخ ًحرٜش ٫ن ٫نو ًكٌٿو ٫ٜخرش ڃن حٿڄٔڀڄْن ّٔظٴظٌنو ٳـ٬ڀض أط
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض ى٫ٌنِ ٳؤىنٌ ڃنو ٳبنو أكذ حٿنخّ اٿِ أڅ أىنٌ ڃنو 
ٷخٽ ى٫ٌح ًحرٜش أىڅ ّخ ًحرٜش ڃَطْن أً ػٚػخ ٷخٽ ٳينٌص ڃنو كظَ ٷ٬يص رْن ّيّو ٳٸخٽ 

ًحٗػڂ ٳٸخٽ  ّخ ًحرٜش أهزَٹ أً طٔؤٿنِ ٷڀض ٙ رپ أهزَنِ ٳٸخٽ ؿجض طٔؤٿنِ ٫ن حٿزَ
ن٬ڂ ٳـڄ٪ أنخڃڀو ٳـ٬پ ّنټض رين ٳِ ٛيٍُ ًّٸٌٽ ّخ ًحرٜش حٓظٴض ٷڀزٺ ًحٓظٴض 
نٴٔٺ ػٚع ڃَحص حٿزَ ڃخ ح٣ڄؤنض اٿْو حٿنٴْ ًحٗػڂ ڃخ كخٹ ٳِ حٿنٴْ ًطَىى ٳِ حٿٜيٍ 

 ًاڅ أٳظخٹ حٿنخّ ًأٳظٌٹ.
ىٚٽ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن كْٜن ٫ن  - 

 ّٔخٱ ٷخٽ9
أٍحنِ ُّخى رن أرِ حٿـ٬ي ْٗوخ رخٿـَِّس ّٸخٽ ٿو ًحرٜش رن ڃ٬زي ٷخٽ ٳؤٷخڃنِ ٫ڀْو ًٷخٽ -

ىٌح كيػنِ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٍ ٍؿٚ ٛڀَ ٳِ حٿٜٲ ًكيه ٳؤڃَه 
 ٳؤ٫خى حٿٜٚس ًٻخڅ أرِ ّٸٌٽ ريٌح حٿليّغ.

 اٌّغرٛسد تٓ ؽذاد سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن أرِ هخٿي ٫ن ٷْْ ٫ن  - 

 حٿڄٔظٌٍى أهِ رنِ ٳيي ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ حٿينْخ ٳِ حٓهَس اٙ ٻڄؼپ ڃخ ّـ٬پ أكيٻڂ اٛز٬و -

 ٳِ ىٌه حٿْڂ ٳڀْن٨َ رڄخ َّؿ٪ ًأٗخٍ رخٿٔزخرش.
أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ آڄخ٫ْپ ًِّّي رن ىخًٍڅ ٷخٽ أنزؤنخ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 

 آڄخ٫ْپ ٫ن ٷْْ ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿڄٔظٌٍى أهخ رنِ ٳيَ ّٸٌٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحهلل ڃخ حٿينْخ ٳِ حٓهَس اٙ ڃؼپ ڃخ ّـ٬پ أكيٻڂ -

 أٛز٬و ىٌه ٳِ حٿْڂ ٳڀْن٨َ رڂ طَؿ٪ ٬ّنِ حٿظِ طڀِ حٗريخځ.
خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى ٷخٽ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ِّّي رن ٫ڄَ كيػن - 

٫ًن أرِ ٫زي حٿَكڄن حٿلزڀِ ٫ن حٿڄٔظٌٍى رن ٗيحى ٛخكذ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ٷخٽ9

 ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح طٌٟؤ هڀپ أٛخر٪ ٍؿڀْو رونَٜه.-
نخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ ٷخٽ ٓڀْڄخڅ كيػنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

 ًٷخٙ رن ٍر٬ْش أڅ حٿڄٔظٌٍى كيػيڂ9
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن أٻپ رَؿپ ڃٔڀڂ أٻڀش ًٷخٽ ڃَس أٻڀش ٳبڅ حهلل ٫ِ -

ًؿپ ٬٤ّڄو ڃؼڀيخ ڃن ؿينڂ ًڃن حٻظَٔ رَؿپ ڃٔڀڂ ػٌرخ ٳبڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ّټٌٔه ڃؼڀو 
پ ڃٔڀڂ ڃٸخځ ٓڄ٬ش ٳبڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ّٸٌځ رو ڃٸخځ ٓڄ٬ش ٌّځ ڃن ؿينڂ ًڃن ٷخځ رَؿ

 حٿٸْخڃش.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ؿ٬ٴَ رن ٫ٌڅ ٷخٽ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن ٷْْ ٷخٽ  - 
 ٓڄ٬ض حٿڄٔظٌٍى أهخ رنِ ٳيَس ّٸٌٽ9

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ًحهلل ڃخ ٳِ حٿينْخ ٳِ حٓهَس اٙ ڃؼپ ڃخ -
 أكيٻڂ أٛز٬و ٳِ حٿْڂ ٳڀْن٨َ رڂ طَؿ٪ اٿْو. ّـ٬پ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ُّي كيػنخ ڃـخٿي رن ٬ْٓي ٫ن  - 
 ٷْْ رن أرِ كخُځ ٫ن حٿڄٔظٌٍى رن ٗيحى ٷخٽ9

ٻنض ٳِ ٍٻذ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اً ڃَ رٔوڀش ڃْظش ڃنزًٌس ٳٸخٽ ٌٍٓٽ -
ڀْو ًٓڀڂ أطًَڅ ىٌه ىخنض ٫ڀَ أىڀيخ ٳٸخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃن ىٌحنيخ حهلل ٛڀَ حهلل ٫

 أٿٸٌىخ ٷخٽ ٳٌحٿٌُ نٴْ ڃلڄي رْيه ٿڀينْخ أىٌڅ ٫ڀَ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃن ىٌه ٫ڀَ أىڀيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن آڄخ٫ْپ ٷخٽ كيػنِ ٷْْ ٷخٽ  - 

 ٓڄ٬ض حٿڄٔظٌٍى أهخ رنِ ٳيَ ٷخٽ9
ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحهلل ڃخ حٿينْخ ٳِ حٓهَس اٙ ڃؼپ ڃخ ّـ٬پ أكيٻڂ ٷخٽ ٍٓ-

 أٛز٬و ٳِ حٿْڂ ٳڀْن٨َ رڄخ طَؿ٪ اٿْو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن حرن ىزَْس  - 

 ًحٿلَع رن ِّّي ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ؿزَْ ٷخٽ9
ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن ًٿِ ٿنخ  ٓڄ٬ض حٿڄٔظٌٍى رن ٗيحى ّٸٌٽ-

٫ڄٚ ًٿْْ ٿو ڃنِٽ ٳڀْظوٌ ڃنِٙ أً ٿْٔض ٿو ًُؿش ٳڀْظًِؽ أً ٿْْ ٿو هخىځ ٳڀْظوٌ 
 هخىڃخ أً ٿْٔض ٿو ىحرش ٳڀْظوٌ ىحرش ًڃن أٛخد ْٗجخ ٌٍٓ ًٿٺ ٳيٌ ٯخٽ.

حرن ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ًحرن ىحًى ٷخٙ كيػنخ  - 
كيػنخ ِّّي رن ٫ڄًَ ًّلَْ حرن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ِّّي رن ٫ڄًَ حٿڄ٬خٳَُ 
٫ن أرِ ٫زي حٿَكڄن حٿلزڀِ ٫ن حٿڄٔظٌٍى رن ٗيحى ٛخكذ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٷخٽ9
 ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح طٌٟؤ ّوڀپ أٛخر٪ ٍؿڀْو رونَٜه.-
حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنخ حٿلَع كيػنخ ٫زي  - 

 رن ِّّي حٿل٠َڃِ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ؿز9َْ
أنو ٻخڅ ٳِ ڃـڀْ ٳْو حٿڄٔظٌٍى رن ٗيحى ٫ًڄًَ رن ٯْٚڅ رن ٓڀڄش ٳٔڄ٪ حٿڄٔظٌٍى -

ؿش ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن ًٿِ ٿنخ ٫ڄٚ ٳڀڂ ّټن ٿو ًُ
ٳڀْظًِؽ أً هخىڃخ ٳڀْظوٌ هخىڃخ أً ڃٔټنخ ٳڀْظوٌ ڃٔټنخ أً ىحرش ٳڀْظوٌ ىحرش ٳڄن أٛخد 

 ْٗجخ ٌٍٓ ًٿٺ ٳيٌ ٯخٽ أً ٓخٍٵ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن حٿلَع رن ِّّي  - 

 ٫ًزي حهلل رن ىزَْس ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ؿزَْ ٳٌٻَ حٿليّغ.
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن ىزَْس ٫ن  كيػنخ - 

 ٫زي حٿَكڄن رن ؿزَْ ٷخٽ9
ٻنض ٳِ ڃـڀْ ٳْو حٿڄٔظٌٍى رن ٗيحى ٫ًڄًَ رن ٯْٚڅ ٳٔڄ٬ض حٿڄٔظٌٍى ّٸٌٽ -

 حٿلَع.كيّغ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن ًٿِ ٿنخ ٫ڄٚ ٳٌٻَ ڃؼپ 
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زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي كيػنخ كڄخى رن ٷْْ كيػنخ ڃـخٿي ٫ن كيػنخ ٫ - 
 ٷْْ رن أرِ كخُځ ٫ن حٿڄٔظٌٍى رن ٗيحى ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ڃخ حٿينْخ ٳِ حٓهَس اٙ ٻَؿپ -
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٟ٪ اٛز٬و ٳِ حٿْڂ ػڂ ٍؿ٬يخ ٷخٽ ًانِ ٿٴِ حٿَٻذ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل

ٳڄَ ٫ڀَ ٓوڀش ڃنزًٌس ٫ڀَ ٻنخّ ٳٸخٽ أطًَڅ ىٌه ىخنض ٫ڀَ أىڀيخ ٳٸخٿٌح ڃن ىٌحنيخ 
 أٿٸٌىخ ىينخ ٷخٽ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٿڀينْخ ٫ڀَ حهلل ٫ِ ًؿپ أىٌڅ ڃن ىٌه ٫ڀَ أىڀيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ هڀٲ رن حٿٌٿْي كيػنخ ٫زخى رن ٫زخى ٬ّنِ حٿڄيڀزِ كيػنخ  - 
 خٿي رن ٬ْٓي ٫ن ٷْْ رن أرِ كخُځ ٫ن حٿڄٔظٌٍى رن ٗيحى ٷخٽ9حٿڄـ

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ًحهلل ڃخ حٿينْخ ٳِ حٓهَس اٙ ٻَؿپ ًٟ٪ -
اٛز٬و ٳِ حٿْڂ ػڂ ٍؿ٬ض اٿْو ٳڄخ أهٌ ڃنو ٷخٽ ًٷخٽ حٿڄٔظٌٍى أٗيي أنِ ٻنض ڃ٪ حٿَٻذ 

ڂ كْن ڃَ رڄنِٽ ٷٌځ ٷي حٍطلڀٌح ٫نو ٳبًح حٿٌّن ٻخنٌح ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ
ٓوڀش ڃ٤ًَكش ٳٸخٽ أطًَڅ ىٌه ىخنض ٫ڀَ أىڀيخ كْن أٿٸٌىخ ٷخٿٌح ڃن ىٌحنيخ ٫ڀْيڂ 

 أٿٸٌىخ ٷخٽ ٳٌحهلل ٿڀينْخ أىٌڅ ٫ڀَ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃن ىٌه ٫ڀَ أىڀيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫ْخٕ كيػنخ ٿْغ رن ٬ٓي كيػنخ ڃٌَٓ رن  - 
ڀِ ٫ن أرْو ٫ن حٿڄٔظٌٍى حٿٴيَُ أنو ٷخٽ ٿ٬ڄًَ رن حٿ٬خٙ طٸٌځ حٿٔخ٫ش ًحٿًَځ أٻؼَ ٫

حٿنخّ ٳٸخٽ ٿو ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ أرَٜ ڃخ طٸٌٽ ٷخٽ أٷٌٽ ٿٺ ڃخ ٓڄ٬ض ڃن ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٫ڄًَ رن حٿ٬خٙ اڅ طټن ٷڀض ًحٹ اڅ ٳْيڂ ٿوٜخٙ أٍر٬خ انيڂ 

نيڂ ٿوَْ حٿنخّ ٿڄٔټْن ًٳٸَْ ٬ًْٟٲ ًانيڂ ٕكڀڂ حٿنخّ ٩َٕٓ حٿنخّ ٻَس ر٬ي ٳَس ًا
 ٫ني ٳظنش ًحٿَحر٬ش كٔنش ؿڄْڀش ًانيڂ ٕڃن٪ حٿنخّ ڃن ٧ڀڂ حٿڄڀٌٹ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ حٿلَع رن ِّّي  - 
 ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ؿزَْ أڅ حٿڄٔظٌٍى ٷخٽ9

حٿ٬خٙ ٳٸڀض ٿو ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ أٗي  رْنخ أنخ ٫ني ٫ڄًَ رن-
 حٿنخّ ٫ڀْټڂ حٿًَځ ًانڄخ ىڀټظيڂ ڃ٪ حٿٔخ٫ش ٳٸخٽ ٿو ٫ڄًَ أٿڂ أُؿَٹ ٫ن ڃؼپ ىٌح.

 أتٟ وثؾح األّٔاسٞ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٓخٿڂ رن أرِ حٿـ٬ي ٫ن أرِ - 

 ٻز٘ش حٕنڄخٍُ ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼپ ىٌه حٕڃش ڃؼپ أٍر٬ش نٴَ ٍؿپ آطخه حهلل ڃخٙ -

٫ًڀڄخ ٳيٌ ٬ّڄپ رو ٳِ ڃخٿو ٳْنٴٸو ٳِ كٸو ًٍؿپ آطخه حهلل ٫ڀڄخ ًٿڂ ّئطو ڃخٙ ٳيٌ ّٸٌٽ 
٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٌ ٻخڅ ٿِ ڃؼپ ڃخ ٿيٌح ٫ڄڀض ٳْو ڃؼپ حٿٌُ ٬ّڄپ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

ٳيڄخ ٳِ حٕؿَ ٌٓحء ًٍؿپ آطخه حهلل ڃخٙ ًٿڂ ّئطو ٫ڀڄخ ٳيٌ ّوز٢ ٳْو ّنٴٸو ٳِ ٯَْ كٸو 
ًٍؿپ ٿڂ ّئطو حهلل ڃخٙ ًٙ ٫ڀڄخ ٳيٌ ّٸٌٽ ٿٌ ٻخڅ ٿِ ڃخٽ ڃؼپ ىٌح ٫ڄڀض ٳْو ڃؼپ حٿٌُ 

 ٬ّڄپ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳيڄخ ٳِ حٿٌٍُ ٌٓحء.
ػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٫ن ٓخٿڂ رن كيػنخ ٫زي حهلل كي - 

أرِ حٿـ٬ي ًٓڄ٬ظو ڃنو ّليع ٫ن أرِ ٻز٘ش حٕنڄخٍُ ٫ن ٯ٤ٴخڅ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
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اٙ أنو ٷخٽ ٍؿپ آطخه حهلل ڃخٙ ًٿڂ ّئطو ٫ڀڄخ ٳيٌ ليّغ ڃؼپ أڃظِ ڃؼپ أٍر٬ش نٴَ ٳٌٻَ حٿ-
 خ ًٙ ٤٬ِّ ٳْو كٸخ.ّوز٢ ٳْو ٙ ّٜپ ٳْو ٍكڄ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿٌٿْي حٿ٬ينِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن  - 
ٓخٿڂ رن أرِ حٿـ٬ي ٫ن أرِ ٻز٘ش ٷخٽ َٟد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼپ ىٌه 

 حٕڃش ڃؼپ أٍر٬ش نٴَ ٳٌٻَ حٿليّغ.
٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٓخٿڂ رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ  - 

حٿـ٬ي ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ٻز٘ش حٕنڄخٍُ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼپ أڃظِ 
 ڃؼپ أٍر٬ش ٳٌٻَ حٿليّغ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ڃ٬خًّش ٬ّنِ حرن ٛخٿق  - 
 ٫ن أُىَ رن ٬ْٓي حٿلَحُُ ٷخٽ9

٘ش حٕنڄخٍُ ٷخٽ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿخٿٔخ ٳِ أٛلخرش ٓڄ٬ض أرخ ٻز-
ٳيهپ ػڂ هَؽ ًٷي حٯظٔپ ٳٸڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷي ٻخڅ ِٗء ٷخٽ أؿپ ڃَص رِ ٳٚنش ٳٌٷ٪ 
ٳِ ٷڀزِ ٗيٌس حٿنٔخء ٳؤطْض ر٬ٞ أًُحؿِ ٳؤٛزظيخ ٳټٌٿٺ ٳخٳ٬ڀٌح ٳبنو ڃن أڃخػپ أ٫ڄخٿټڂ 

 اطْخڅ حٿلٚٽ.
كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ حٿڄ٬ٌٔىُ ٫ن آڄخ٫ْپ رن كيػنخ ٫زي حهلل  - 

 أ٢ًٓ ٫ن ڃلڄي رن أرِ ٻز٘ش حٕنڄخٍُ ٫ن أرْو ٷخٽ9
ٿڄخ ٻخڅ ٳِ ٯًِس طزٌٹ طٔخ٩ٍ حٿنخّ اٿَ أىپ حٿلـَ ّيهڀٌڅ ٫ڀْيڂ ٳزڀٮ ًٿٺ ٌٍٓٽ -

َ حهلل حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳنخىٍ ٳِ حٿنخّ حٿٜٚس ؿخڃ٬ش ٷخٽ ٳؤطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ
٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ڃڄٔٺ ر٬َْه ًىٌ ّٸٌٽ ڃخ طيهڀٌڅ ٫ڀَ ٷٌځ ٯ٠ذ حهلل ٫ڀْيڂ ٳنخىحه 
ٍؿپ ڃنيڂ ن٬ـذ ڃنيڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ أٳٚ أنٌٍٻڂ رؤ٫ـذ ڃن ًٿٺ ٍؿپ ڃن أنٴٔټڂ 
ّنزجټڂ رڄخ ٻخڅ ٷزڀټڂ ًڃخ ىٌ ٻخثن ر٬يٻڂ ٳخٓظٸْڄٌح ًٓيىًح ٳبڅ حهلل ٫ِ ًؿٚ ٙ ٬ّزؤ 

 ٷٌځ ٙ ّيٳ٬ٌڅ ٫ن أنٴٔيڂ رِ٘ء. ر٬ٌحرټڂ ْٗجخ ًْٓؤطِ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ حٿڄ٬ٌٔىُ ٫ن ڃلڄي رن أرِ  - 

 ٻز٘ش حٕنڄخٍُ ٫ن أرْو ٷخٽ9
 ٿڄخ ٻخڅ ٳِ ٯًِس طزٌٹ طٔخ٩ٍ ٷٌځ اٿَ أىپ حٿلـَ ّيهڀٌڅ ٫ڀْيڂ ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-
ڄي رن نڄَْ كيػنخ ٫زخىس رن ڃٔڀڂ كيػنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃل - 

 ٌّنْ رن كزخد ٫ن ٬ْٓي أرِ حٿزوظَُ حٿ٤خثِ ٫ن أرِ ٻز٘ش حٕنڄخٍُ ٷخٽ9
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ػٚع أٷٔڂ ٫ڀْين ًأكيػټڂ كيّؼخ ٳخكٴ٨ٌه -

ڄش ٷخٽ ٳؤڃخ حٿؼٚع حٿٌُ أٷٔڂ ٫ڀْين ٳبنو ڃخ نَٸٚ ڃخٽ ٫زي ٛيٷش ًٙ ٧ڀڂ ٫زي رڄ٨ڀ
ٳْٜزَ ٫ڀْيخ اٙ ُحىه حهلل ٫ِ ًؿپ ريخ ٫ِح ًٙ ّٴظق ٫زي رخد ڃٔؤٿش اٙ ٳظق حهلل ٿو رخد 
ٷَ ًأڃخ حٿٌُ أكيػټڂ كيّؼخ ٳخكٴ٨ٌه ٳبنو ٷخٽ انڄخ حٿينْخ ٍٕر٬ش نٴَ ٫زي ٍُٷو حهلل ٫ِ 
ًؿپ ڃخٙ ٫ًڀڄخ ٳيٌ ّظٸِ ٳْو ٍرو ًّٜپ ٳْو ٍكڄو ٬ًّڀڂ هلل ٫ِ ًؿپ ٳْو كٸو ٷخٽ ٳيٌح 

حٿڄنخُٽ ٷخٽ ٫ًزي ٍُٷو حهلل ٫ِ ًؿپ ٫ڀڄخ ًٿڂ َُّٷو ڃخٙ ٷخٽ ٳيٌ ّٸٌٽ ٿٌ ٻخڅ رؤٳ٠پ 
ٿِ ڃخٽ ٫ڄڀض ر٬ڄپ ٳٚڅ ٷخٽ ٳؤؿَىڄخ ٌٓحء ٷخٽ ٫ًزي ٍُٷو حهلل ڃخٙ ًٿڂ َُّٷو ٫ڀڄخ 
ٳيٌ ّوز٢ ٳِ ڃخٿو رَْٰ ٫ڀڂ ٙ ّظٸِ ٳْو ٍرو ٫ِ ًؿپ ًٙ ّٜپ ٳْو ٍكڄو ًٙ ٬ّڀڂ هلل 
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ٽ ٷخٽ ٫ًزي ٿڂ َُّٷو حهلل ڃخٙ ًٙ ٫ڀڄخ ٳيٌ ّٸٌٽ ٿٌ ٻخڅ ٿِ ٳْو كٸو ٳيٌح رؤهزغ حٿڄنخُ
 ڃخٽ ٿ٬ڄڀض ر٬ڄپ ٳٚڅ ٷخٽ ىِ نْظو ٳٌٍُىڄخ ٳْو ٌٓحء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ٫زي ٍرو ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن كَد ٷخٽ كيػنخ  - 
و أطخه ٳٸخٽ حٿِرْيُ ٫ن ٍحٗي رن ٬ٓي ٫ن أرِ ٫خڃَ حٿيٌُنِ ٫ن أرِ ٻز٘ش حٕنڄخٍُ أن

 أ٣َٷنِ ڃن ٳَٓٺ ٳبنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9
 ڃن أ٣َٵ ٳ٬ٸذ ٿو حٿٴَّ ٻخڅ ٿو ٻؤؿَ ٓز٬ْن ٳَٓخ كڄپ ٫ڀْو ٳِ ٓزْپ حهلل.-

 ػّشٚ تٓ ِشج اٌعٕٟٙ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
ٽ كيػنِ أرٌ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ ٫ن ٫ڀِ رن حٿلټڂ ٷخ - 

 كٔن أڅ ٫ڄًَ رن ڃَس ٷخٽ ٿڄ٬خًّش ّخ ڃ٬خًّش9
انِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃخ ڃن اڃخځ أً ًحٽ ّٰڀٶ رخرو ىًڅ ًًُ -

حٿلخؿش ًحٿوڀش ًحٿڄٔټنش اٙ أٯڀٶ حهلل ٫ِ ًؿپ أرٌحد حٿٔڄخء ىًڅ كخؿظو ًهڀظو ڃٔټنظو 
 ٷخٽ ٳـ٬پ ڃ٬خًّش ٍؿٚ ٫ڀَ كٌحثؾ حٿنخّ.

 اٌذ٠ٍّٟ اٌؽ١ّشٞ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ. ؼذ٠س
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿ٠لخٹ رن ڃوڀي كيػنخ ٫زي حٿلڄْي ٬ّنِ حرن ؿ٬ٴَ  - 

 ٷخٽ كيػنخ ِّّي رن أرِ كزْذ كيػنخ ڃَػي رن ٫زي حهلل حٿِْنِ ٷخٽ9
نٔظ٬ْن كيػنخ حٿيّڀڄِ أنو ٓؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ انخ رؤٍٝ رخٍىس ًانخ ٿ-

رَ٘حد ّٜن٪ ٿنخ ڃن حٿٸڄق ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أّٔټَ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٳٚ 
طَ٘رٌه ٳؤ٫خى ٫ڀْو حٿؼخنْش ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أّٔټَ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٳٚ 
 طَ٘رٌه ٷخٽ ٳؤ٫خى ٫ڀْو حٿؼخٿؼش ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أّٔټَ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ

 ٳٚ طَ٘رٌه ٷخٽ ٳبنيڂ ٙ ّٜزًَڅ ٫نو ٷخٽ ٳبڅ ٿڂ ّٜزًَح ٫نو ٳخٷظڀيڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ِّّي رن أرِ  - 

 كزْذ ٫ن ڃَػي رن ٫زي حهلل حٿِْنِ ٫ن ىّڀڂ حٿلڄَُْ ٷخٽ9
رؤٍٝ رخٍىس ن٬خٿؾ ٳْيخ  ٓؤٿض ٌٍٓٽ حٿو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ-

٫ڄٚ ٗيّيح ًانخ نظوٌ َٗحرخ ڃن ىٌح حٿٸڄق نظٸٌٍ رو ٫ڀَ أ٫ڄخٿنخ ٫ًڀَ رَى رٚىنخ ٷخٽ 
ىپ ّٔټَ ٷڀض ن٬ڂ ٷخٽ ٳخؿظنزٌه ٷخٽ ػڂ ؿجض ڃن رْن ّيّو ٳٸڀض ٿو ڃؼپ ًٿٺ ٳٸخٽ ىپ 

 ڂ.ّٔټَ ٳٸڀض ن٬ڂ ٷخٽ ٳخؿظنزٌه ٷڀض اڅ حٿنخّ ٯَْ طخٍٻْو ٷخٽ ٳبڅ ٿڂ ّظَٻٌه ٳخٷظڀٌى
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ رټَ حٿلنٴِ كيػنخ ٫زي حٿلڄْي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ ٷخٽ  - 

 كيػنِ ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن ڃَػي رن ٫زي حهلل حٿِْنِ أڅ ىّڀڄخ أهزَىڂ9
أنو ٓؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ رؤٍٝ رخٍىس ًانخ نَ٘د -

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىپ ّٔټَ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ػڂ أ٫خى َٗحرخ نظٸٌٍ رو ٳٸخٽ ٿو 
٫ڀْو حٿڄٔؤٿو ٷخٽ ىپ ّٔټَ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٳٚ طٸَرٌه ٷخٽ ٳبنيڂ ٿن ّٜزًَح ٷخٽ ٳڄن ٿڂ 

 ّٜزَ ٫نو ٳخٷظڀٌه.
 ف١شٚص اٌذ٠ٍّٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

ٿْي حرن ڃٔڀڂ ٷخٽ كيػنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ٫زي ٍرو ٷخٽ كيػنخ حٿٌ - 
 حًُٕح٫ِ ٫ن ٫زي حهلل رن ٳًَُْ حٿيّڀڄِ ٫ن أرْو9
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أنيڂ أٓڀڄٌح ًٻخڅ ٳْڄن أٓڀڂ ٳز٬ؼٌح ًٳيىڂ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رز٬ْظيڂ -
ًآٚڃيڂ ٳٸزپ ًٿٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃنيڂ ٳٸخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل نلن ڃن ٷي 

 ڀڄض ًأٓڀڄنخ ٳڄن ًٿْنخ ٷخٽ حهلل ًٌٍٓٿو ٷخٿٌح كٔزنخ ٍْٟنخ.٫َٳض ًؿجنخ ڃن كْغ ٷي ٫
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْؼڂ رن هخٍؿش كيػنخ ٟڄَس ٫ن ّلَْ رن أرِ ٫ڄًَ  - 

حٿْ٘زخنِ ٫ن حرن ٳًَُْ حٿيّڀڄِ ٫ن أرْو ٷخٽ ىْؼڂ ڃَس ٫ن ٫زي حهلل رن ٳًَُْ ٫ن أرْو 
 ٷخٽ9

ڃن ٷي ٫ڀڄض ًؿجنخ ڃن كْغ ٷي ٫ڀڄض ٳڄن ًٿْنخ  ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْٺ نلن-
 ٷخٽ حهلل ًٌٍٓٿو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْؼڂ رن هخٍؿش أنزؤنخ ٟڄَس ٫ن ّلَْ رن أرِ ٫ڄًَ  - 
 ٫ًن حرن ٳًَُْ حٿيّڀڄِ ٫ن أرْو ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حٿو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْنٸ٠ن حٗٓٚځ ٫ًَس ٫ًَس ٻڄخ ّنٸٞ حٿلزپ ٷٌس -
 ٷٌس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن حرن ًىذ  - 
حٿـْ٘خنِ ٫ن حٿ٠لخٹ حرن ٳًَُْ أڅ أرخه ٳًَُْ أىٍٻو حٗٓٚځ ًطلظو أهظخڅ ٳٸخٽ ٿو 
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٣ڀٶ أّيڄخ ٗجض ًٷخٽ ّلَْ ڃَس كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ًىذ رن 

 خٹ رن ٳًَُْ ٫ن أرْو أنو أىٍٹ حٗٓٚځ.٫زي حهلل حٿڄ٬خٳَُ ٫ن حٿ٠ل
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى ٷخٽ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن أرِ ًىذ  - 

حٿـْ٘خنِ ٫ن حٿ٠لخٹ رن ٳًَُْ ٫ن أرْو ٷخٽ أٓڀڄض ٫ًنيُ حڃَأطخڅ أهظخڅ ٳؤڃَنِ 
 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ أ٣ڀٶ أكيحىڄخ.

رِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ ٫ْخٕ رن ٫ْخٕ ٬ّڄِ آڄخ٫ْپ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 
 كيػنِ ّلَْ ٬ّنِ حرن أرِ ٫ڄًَ حٿْ٘زخنِ ٫ن ٫زي حهلل حرن حٿيّڀڄِ ٫ن أرْو ٳًَُْ ٷخٽ9

ٷيڃض ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ أٛلخد أ٫نخد ًٻَځ -
ُرْزخ ٷخٽ ٳنٜن٪ رخٿِرْذ ڃخًح ٷخٽ  ًٷي نِٽ طلَّڂ حٿوڄَ ٳڄخ نٜن٪ ريخ ٷخٽ طظوًٌنو

طنٸ٬ٌنو ٫ڀَ ٯيحثټڂ ًطَ٘رٌنو ٫ڀَ ٫٘خثټڂ ًطنٸ٬ٌنو ٫ڀَ ٫٘خثټڂ ًطَ٘رٌنو ٫ڀَ 
ٯيحثټڂ ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل نلن ڃن ٷي ٫ڀڄض ًنلن نًِٽ رْن ٧يَحنِ ڃن ٷي ٫ڀڄض 

 ٳڄن ًٿْنخ ٷخٽ حهلل ًٌٍٓٿو ٷخٽ ٷڀض كٔزِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل.
 ٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.سظً ِٓ أصؽاب إٌثؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ڃلڄي رن آلٶ ٫ن ِّّي رن  - 
أرِ كزْذ ٫ن ڃَػي رن ٫زي حهلل حٿِْنِ كيػنِ ر٬ٞ أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ
 .أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9 اڅ ٧پ حٿڄئڃن ٌّځ حٿٸْخڃش ٛيٷظو-

 أ٠ّٓ تٓ خش٠ُ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃًَحڅ حٿٴِحٍُ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ُّخى ٫ن ٳخطٺ رن  - 

 ٳ٠خٿش ٫ن أّڄن رن هَّڂ ٷخٽ9
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ٷخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ه٤ْزخ ٳٸخٽ ّخ أّيخ حٿنخّ ٫يٿض ٗيخىس حٿًٍِ اَٗحٻخ -
 حٿَؿْ ڃن حًٕػخڅ ًحؿظنزٌح ٷٌٽ حٿًٍِ.رخهلل ػٚػخ ػڂ ٷخٽ حؿظنزٌح 

 أتٟ ػثذ اٌشؼّٓ اٌعٕٟٙ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ڃلڄي رن آلٶ ًحرن أرِ ٫يُ  - 

٫ن ڃلڄي رن آلٶ كيػنِ حرن أرِ كزْذ ًٷخٽ ِّّي ٫ن حرن أرِ كزْذ ٫ن ڃَػي رن 
 أرِ ٫زي حٿَكڄن حٿـينِ ٷخٽ٫9زي حهلل حٿِْنِ ٫ن 

ٷخٽ ٿنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انِ ٍحٻذ ٯيح اٿَ ّيٌى ٳٚ طزيإًىڂ رخٿٔٚځ -
 ًاًح ٓڀڄٌح ٫ڀْټڂ ٳٸٌٿٌح ٫ًڀْټڂ.

 ػثذ اهلل تٓ ٘ؾاَ ظذ ص٘شج تٓ ِؼثذ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
ْي ٬ّنِ حرن أرِ أٌّد كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ِّّي كيػنخ ٬ٓ - 

كيػنِ أرٌ ٫ٸْپ ُىَس رن ڃ٬زي حٿظْڄِ ٫ن ؿيه ٫زي حهلل رن ى٘خځ ًٻخڅ ٷي أىٍٹ حٿنزِ 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًًىزض رو أڃو ُّنذ حرنش كڄْي اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ٿو  ٳٸخٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل رخ٬ّو ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىٌ َْٰٛ ٳڄٔق ٍأٓو ًى٫خ
 ًٻخڅ ٠ّلِ رخٿ٘خس حٿٌحكيس ٫ن ؿڄْ٪ أىڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ُىَس رن ڃ٬زي ٫ن  - 
 ؿيه ٷخٽ9

ٻنخ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ آهٌ رْي ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو -
ِٗء اٙ نٴِٔ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٳٸخٽ ًحهلل ٕنض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أكذ اٿِ ڃن ٻپ 

ًٓڀڂ ٙ ّئڃن أكيٻڂ كظَ أٻٌڅ ٫نيه أكذ اٿْو ڃن نٴٔو ٳٸخٽ ٫ڄَ ٳٖنض حٓڅ ًحهلل 
أكذ اٿِ ڃن نٴِٔ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٓڅ ّخ ٫ڄَ ٷخٽ ٫زي حهلل ٷَأص 

حٿٌٿْي ٍىّق رن ٤٫ْش ٫ڀَ ٻظخد أرِ أنزؤنخ ٓٴْخڅ كيػنخ ڃييُ رن ؿ٬ٴَ حٿَڃڀِ كيػنخ أرٌ 
 ٫ن ارَحىْڂ رن أرِ ٫زڀش ٷخٽ9

ٍأّض أرخ أرِ حٕنٜخٍُ ًىٌ حرن أرِ كَحځ حٕنٜخٍُ ٳؤهزَنِ أنو ٛڀَ ڃ٪ ٌٍٓٽ -
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٸزڀظْن ؿڄ٬ْخ ٫ًڀْو ٻٔخء هِ أٯزَ.

 ػثذ اهلل تٓ ػّشٚ تٓ أتٟ ؼشاَ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
ِ أرِ كيػنخ ٻؼَْ رن ڃًَحڅ أرٌ ڃلڄي ٓنش اكيٍ ًػڄخنْن ًڃخثش كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

 كيػنخ ارَحىْڂ رن أرِ ٫زڀش ٷخٽ9
ٍأّض ٫زي حهلل رن ٫ڄًَ رن أځ كَحځ حٕنٜخٍُ ًٷي ٛڀَ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 حٿٸزڀظْن ٫ًڀْو ػٌد هِ أٯزَ ًأٗخٍ ارَحىْڂ رْيه اٿَ ڃنټزْو ٳ٨ن ٻؼَْ أنو ٍىحء.
 أصؽاب إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.سظً ِٓ ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ حٿ٬ٌحځ كيػنخ ٫زي حٿـزخٍ  - 
 حٿوٌٙنِ ٷخٽ9

ىهپ ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄٔـي ٳبًح ٻ٬ذ ّٸٚ ٳٸخٽ ڃن ىٌح -
ٽ ٙ ّٸٚ اٙ أڃَْ أً ٷخٿٌح ٻ٬ذ ّٸٚ ٳٸخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌ

ٍُثِ ّٸٚ ر٬ي.  ڃؤڃٌٍ أً ڃوظخٽ ٷخٽ ٳزڀٮ ًٿٺ ٻ٬زخ ٳڄخ 
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 سظً ِٓ أصؽاب إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ ٛخٿق رن أرِ حٕه٠َ ٫ن حرن ٗيخد  - 

 أڅ ٤٫خء رن ِّّي كيػو9
كيػو أنو ٷخٽ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو أڅ ر٬ٞ أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

ًٓڀڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أُ حٿنخّ أٳ٠پ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃئڃن ڃـخىي 
رنٴٔو ًڃخٿو ٳِ ٓزْپ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷخٿٌح ػڂ ڃن ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ػڂ ڃئڃن ٳِ ٬ٗذ ڃن 

 حٿ٬٘خد ّظٸِ حهلل ًّي٩ حٿنخّ ڃن َٗه.
 ذؼاٌٝ ػٕٗ.ِؼار تٓ أٔظ سظٟ اهلل ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى كيػنخ ٿْغ رن ٬ٓي ٫ن ٓيپ رن ڃ٬خً  - 
 ٫ن أرْو ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٍٻزٌح ىٌه حٿيًحد ٓخٿڄش ًحرظي٫ٌىخ ٓخٿڄش ًٙ -
 طظوًٌىخ ٻَحِٓ.

 ؽشؼث١ً تٓ أٚط سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
نِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫ْخٕ ٫ًٜخځ رن هخٿي ٷخٙ كيػنخ كَِّ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 

كيػنِ ٫ڄَحڅ رن ڃوڄَ ًٷخٽ ٫ٜخځ رن ڃوزَ ٫ن َٗكزْپ رن أًّ ًٻخڅ ڃن أٛلخد 
 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9

ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن َٗد حٿوڄَ ٳخؿڀيًه ٳبڅ ٫خى ٳخؿڀيًه ٳبڅ ٫خى -
 ظڀٌه.ٳخؿڀيًه ٳبڅ ٫خى ٳخٷ

 اٌؽشز اٌر١ّّٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ٫زي ٍرو ٷخٽ كيػنخ حٿٌٿْي رن ڃٔڀڂ ٫ن ٫زي  - 

 حٿَكڄن رن كٔخڅ حٿټنخنِ أڅ ڃٔڀڂ رن حٿلَع حٿظڄْڄِ كيػو ٫ن أرْو ٷخٽ9
طټڀڂ أكيح ڃن ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٛڀْض حٿٜزق ٳٸپ ٷزپ أڅ -

حٿنخّ حٿڀيڂ أؿَنِ ڃن حٿنخٍ ٓز٪ ڃَحص ٳبنٺ اڅ ڃض ڃن ٌّڃٺ ًٿٺ ٻظذ حهلل ٫ِ ًؿپ 
ٿٺ ؿٌحٍح ڃن حٿنخٍ ًاًح ٛڀْض حٿڄَٰد ٳٸپ ٷزپ أڅ طټڀڂ أكيح ڃن حٿنخّ حٿڀيڂ انِ أٓؤٿٺ 
حٿـنش حٿڀيڂ أؿَنِ ڃن حٿنخٍ ٓز٪ ڃَحص ٳبنٺ اڅ ڃض ڃن ٿْڀظٺ طڀٺ ٻظذ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿٺ 

 حٿنخٍ. ؿٌحٍح ڃن
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن رلَ ٷخٽ كيػنخ حٿٌٿْي رن ڃٔڀڂ كيػنخ ٫زي  - 

 حٿَكڄن رن كٔخڅ حٿټنخنِ ٫ن حٿلَع رن ڃٔڀڂ رن حٿلَع حٿظڄْڄِ ٫ن أرْو9
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻظذ ٿو ٻظخرخ رخٿٌٛخس ٿو اٿَ ڃن ر٬يه ڃن ًٙس حٕڃَ -

 ًهظڂ ٫ڀْو
 اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.سظً سظٟ ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن آلٶ حٿ٤خٿٸخنِ كيػنخ حرن ڃزخٍٹ ٫ن  - 
 ّلَْ رن كٔخڅ ٫ن ٍؿپ ڃن رنِ ٻنخنش ٷخٽ9
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ٛڀْض هڀٲ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫خځ حٿٴظق ٳٔڄ٬ظو ّٸٌٽ حٿڀيڂ ٙ طوِنِ ٌّځ -
ٿڄٸيّ ًٻخڅ ْٗوخ ٻزَْح كٔن حٿٸْخڃش ٷخٽ حرن ڃزخٍٹ ّلَْ رن كٔخڅ ڃن أىپ رْض ح

 حٿٴيڂ.
 ِاٌه تٓ ػرا١٘ح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ِّّي رن أرِ  - 
كزْذ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ كٔخڅ ٫ن ڃوْْ رن ٧زْخڅ ٫ن ٍؿپ ڃن رنِ ؿٌحځ ٫ن 

 ڃخٿٺ رن ٫ظخىْش ٷخٽ9
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اًح ٿٸْظڂ ٫خَٗح ٳخٷظڀٌه. ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ-
ًٷَٜ ٫ن ر٬ٞ حٕٓنخى ليّغ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي ريٌح حٿ - 

 ٷخٽ ٬ّنِ رٌٿٺ حٿٜيٷش ّؤهٌىخ ٫ڀَ ٯَْ كٸيخ.
 وؼة تٓ ِشج اٌغٍّٟ أٚ ِشج تٓ وؼة سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

نخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ٓخٿڂ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 
أرِ حٿـ٬ي ٫ن ڃَس رن ٻ٬ذ أً ٻ٬ذ رن ڃَس حٿٔڀڄِ ٷخٽ ٬ٗزش ٷخٽ ٷي كيػنِ رو ڃنٌٍٜ 
ًًٻَ ػٚػش رْنو ًرْن ڃَس رن ٻ٬ذ ػڂ ٷخٽ ر٬ي ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ٓخٿڂ ٫ن ڃَس أً ٫ن 

 ٻ٬ذ ٷخٽ9
ٽ ؿٌٱ حٿڀْپ حٓهَ ػڂ ٷخٽ ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أُ حٿڀْپ أٓڄ٪ ٷخ-

حٿٜٚس ڃٸزٌٿش كظَ طٜڀِ حٿٜزق ػڂ ٙ ٛٚس كظَ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ًطټٌڅ ٷْي ٍڃق أً 
ٍڃلْن ػڂ حٿٜٚس ڃٸزٌٿش كظَ ّٸٌځ حٿ٨پ ٷْخځ حٿَڃق ػڂ ٙ ٛٚس كظَ طًِٽ حٿ٘ڄْ ػڂ 
حٿٜٚس ڃٸزٌٿش كظَ طٜڀِ حٿ٬َٜ ػڂ ٙ ٛٚس كظَ طْٰذ حٿ٘ڄْ ًاًح طٌٟؤ حٿ٬زي ٳٰٔپ 

َص ه٤خّخه ڃن رْن ّيّو ٳبًح ٯٔپ ًؿيو هَص ه٤خّخه ڃن ًؿيو ًاًح ٯٔپ ّيّو ه
ًٍح٫ْو هَص ه٤خّخه ڃن ًٍح٫ْو ًاًح ٯٔپ ٍؿڀْو هَص ه٤خّخه ڃن ٍؿڀْو ٷخٽ ٬ٗزش 
ًٿڂ ٌّٻَ ڃٔق حٿَأّ ًأّڄخ ٍؿپ أ٫ظٶ ٍؿٚ ڃٔڀڄخ ٻخڅ ٳټخٻو ڃن حٿنخٍ ّـُِ رټپ 

ٶ حڃَأطْن ڃٔڀڄظْن ٻخنظخ ٠٫ٌ ڃن أ٠٫خثو ٠٫ٌح ڃن أ٠٫خثو ًأّڄخ ٍؿپ ڃٔڀڂ أ٫ظ
ٳټخٻو ڃن حٿنخٍ ّـُِ رټپ ٠٫ٌّن ڃن أ٠٫خثيڄخ ٠٫ٌح ڃن أ٠٫خثو ًأّڄخ اڃَأس 
ڃٔڀڄش أ٫ظٸض حڃَأس ڃٔڀڄش ٻخنض ٳټخٻيخ ڃن حٿنخٍ ّـُِ رټپ ٠٫ٌ ڃن أ٠٫خثيخ ٠٫ٌح 

 ڃن أ٠٫خثيخ.
 ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ كيػنخ أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش  - 
ٿڄخ ٷظپ ٫ؼڄخڅ ٍِٟ حهلل ٫نو ٷخځ ه٤زخء ربّڀْخء ٳٸخځ ڃن آهَىڂ ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ -

ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ كيّغ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸخٽ ٿو ڃَس رن ٻ٬ذ ٳٸخٽ ٿٌٙ 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٷڄض اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻَ ٳظنش ًأكٔزو ٷخٽ ٳٸَ ريخ 

ٍؿپ ڃظٸن٪ ٳٸخٽ ىٌح ًأٛلخرو ٌّڃجٌ ٫ڀَ حٿلٶ ٳخن٤ڀٸض ٳؤهٌص  ٗٺ آڄخ٫ْپ ٳڄَ
رڄنټزو ًأٷزڀض رٌؿيو اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض ىٌح ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٳبًح ىٌ 

 ٫ؼڄخڅ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن  - 

 ٬ي ٫ن َٗكزْپ رن حٿٔڄ٢ ٷخٽ9ٓخٿڂ رن أرِ حٿـ
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ٷخٽ ٍؿپ ٿټ٬ذ رن ڃَس أً ڃَس رن ٻ٬ذ كيػنخ كيّؼخ ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -
٫ڀْو ًٓڀڂ هلل أرٌٹ ًحكٌٍ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ أّڄخ ٍؿپ 
أ٫ظٶ ٍؿٚ ڃٔڀڄخ ٻخڅ ٳټخٻو ڃن حٿنخٍ ّـُِ رټپ ٨٫ڂ ڃن ٨٫خڃو ٨٫ڄخ ڃن ٨٫خڃو 

ٍؿپ ڃٔڀڂ أ٫ظٶ حڃَأطْن ڃٔڀڄظْن ٻخنض ٳټخٻو ڃن حٿنخٍ ّـُِ رټپ ٨٫ڄْن ڃن ًأّڄخ 
٨٫خڃيڄخ ٨٫ڄخ ڃن ٨٫خڃو ًأّڄخ حڃَأس ڃٔڀڄش أ٫ظٸض اڃَأس ڃٔڀڄش ٻخنض ٳټخٻيخ ڃن حٿنخٍ 
طـُِ رټپ ٨٫ڂ ڃن ٨٫خڃيخ ٨٫ڄخ ڃن ٨٫خڃيخ ٷخٽ ًى٫خ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

هلل اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷي نَٜٹ ًأ٤٫خٹ ًٓڀڂ ٫ڀَ ڃ٠َ ٷخٽ ٳؤطْظو ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ ح
ًحٓظـخد ٿٺ ًاڅ ٷٌڃٺ ٷي ىڀټٌح ٳخى٩ حهلل ٿيڂ ٳؤ٫َٝ ٫نو ٷخٽ ٳٸڀض ٿو ّخ ٌٍٓٽ حهلل 
اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷي نَٜٹ ًأ٤٫خٹ ًحٓظـخد ٿٺ ًاڅ ٷٌڃٺ ٷي ىڀټٌح ٳخى٩ حهلل ٿيڂ ٳٸخٽ 

ٻخنض اٙ ؿڄ٬ش أً حٿڀيڂ حٓٸنخ ٯْؼخ ڃْٰؼخ ڃ٬َّخ ٣زٸخ ٯيٷخ ٯَْ ٍحثغ نخٳ٬خ ٯَْ ٟخٍ ٳڄخ 
نلٌىخ كظَ ڃ٤ًَح ٷخٽ ٬ٗزش ٳِ حٿي٫خء ٻڀڄش ٓڄ٬ظيخ ڃن كزْذ رن أرِ ػخرض ٫ن ٓخٿڂ 

كزْذ أً ٫ڄًَ ٫ن ٓخٿڂ ٷخٽ ؿجظٺ ڃن ٫ني ٷٌځ ڃخ ّو٤َ ٿيڂ كيّغ ٳِ حٙٓظٔٸخء ًٳِ 
 ٳلپ ًٙ ّظًِى ٿيڂ ٍح٩.

رن ڃَس ٫ن ٓخٿڂ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٫ڄًَ  - 
 رن أرِ حٿـ٬ي ٫ن َٗكزْپ رن حٿٔڄ٢ ٷخٽ9

ٷخٽ ٿټ٬ذ رن ڃَس ّخ ٻ٬ذ رن ڃَس كيػنخ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحكٌٍ ٷخٽ -
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ حٍڃٌح أىپ ٛن٪ ڃن رڀٮ حٿ٬يً رٔيڂ ٍٳ٬و 

ٌٍٓٽ حهلل ًڃخ حٿيٍؿش ٷخٽ ٳٸخٽ  حهلل رو ىٍؿش ٷخٽ ٳٸخٽ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ حٿنلخځ ّخ
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃخ انيخ ٿْٔض ر٬ظزش أڃٺ ًٿټنيخ رْن حٿيٍؿظْن ڃخثش ٫خځ 
ٷخٽ ّخ ٻ٬ذ رن ڃَس كيػنخ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحكٌٍ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ 

ّـُِ رټپ ٨٫ڂ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن أ٫ظٶ حڃَأ ڃٔڀڄخ ٻخڅ ٳټخٻو ڃن حٿنخٍ 
ڃنو ٨٫ڄخ ڃنو ًڃن أ٫ظٶ حڃَأطْن ڃٔڀڄظْن ٻخنظخ ٳټخٻو ڃن حٿنخٍ ّـُِ رټپ ٨٫ڄْن 
ڃنيڄخ ٨٫ڄخ ڃنو ًڃن ٗخد ْٗزش ٳِ ٓزْپ حهلل ٻخنض ٿو نٌٍح ٌّځ حٿٸْخڃش ٷخٽ ّخ ٻ٬ذ رن 
ڃَس كيػنخ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحكٌٍ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

ٽ ڃن ٍڃَ رٔيڂ ٳِ ٓزْپ حهلل ٫ِ ًؿپ ٻخڅ ٻڄن أ٫ظٶ ٍٷزش ٷخٽ ًٓڄ٬ض ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌ
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ًؿخءه ٍؿپ ٳٸخٽ حٓظٔٶ حهلل ٿڄ٠َ ٳٸخٽ انٺ 
ٿـَُء أٿڄ٠َ ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٓظنَٜص حهلل ٫ِ ًؿپ ٳنَٜٹ ًى٫ٌص حهلل ٫ِ ًؿپ 

ّو ّٸٌٽ حٿڀيڂ حٓٸنخ ٯْؼخ ڃْٰؼخ ڃ٬َّخ ٳؤؿخرٺ ٷخٽ ٳَٳ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّي
ڃَّجخ ٣زٸخ ٯيٷخ ٫خؿٚ ٯَْ ٍحثغ نخٳ٬خ ٯَْ ٟخٍ ٷخٽ ٳؤكٌْح ٷخٽ ٳڄخ ٿزؼٌح أڅ أطٌه 
ٳ٘ټٌح اٿْو ٻؼَس حٿڄ٤َ ٳٸخٿٌح ٷي طييڃض حٿزٌْص ٷخٽ ٳَٳ٪ ّيّو ًٷخٽ حٿڀيڂ كٌحٿْنخ ًٙ 

 ٫ڀْنخ ٷخٽ ٳـ٬پ حٿٔلخد ّظٸ٤٪ ّڄْنخ ًٗڄخٙ.
كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ڃ٬خًّش ٫ن ٓڀْڂ رن  كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ٫خڃَ ٫ن ؿزَْ رن نٴَْ ٷخٽ9
ٻنخ ڃ٬ٔټَّن ڃ٪ ڃ٬خًّش ر٬ي ٷظپ ٫ؼڄخڅ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٳٸخځ ٻ٬ذ رن ڃَس حٿزيُِ -

ٳٸخٽ ٿٌٙ ِٗء ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٷڄض ىٌح حٿڄٸخځ ٳڀڄخ ٓڄ٪ 
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 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أؿڀْ حٿنخّ ٳٸخٽ رْنڄخ نلن ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ رٌٻَ ٌٍٓٽ حهلل
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اً ڃَ ٫ؼڄخڅ رن ٫ٴخڅ ٫ڀْو ڃَؿٚ ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ٿظوَؿن ٳظنش ڃن طلض ٷيڃِ أً ڃن رْن ٍؿڀِ ىٌح ىٌح ٌّڃجٌ ًڃن حطز٬و ٫ڀَ 

حٿڄنزَ ٳٸخٽ انٺ ٿٜخكذ ىٌح ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ًحهلل حٿييٍ ٷخٽ ٳٸخځ حرن كٌحٿش حُٕىُ ڃن ٫ني 
 انِ ٿلخَٟ ًٿٺ حٿڄـڀْ ًٿٌ ٫ڀڄض أڅ ٿِ ٳِ حٿـْٖ ڃٜيٷخ ٻنض أًٽ ڃن طټڀڂ رو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ ٬ّنِ حٿزَٓخنِ أنزؤنخ ًىْذ رن هخٿي  - 
 كيػنخ أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن أرِ ح٬ٕٗغ ٷخٽ9

ء ٳِ اڃخٍس ڃ٬خًّش ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٳظټڀڄٌح ًٻخڅ آهَ ڃن طټڀڂ ٷخڃض ه٤زخء ربّڀْخ-
ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٷڄض ٓڄ٬ض كيّغ ڃَس رن ٻ٬ذ ٳٸخٽ ٿٌٙ 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّٻَ ٳظنش ٳٸَ ريخ ٳڄٍَ ٍؿپ ڃٸن٪ ٳٸخٽ ىٌح ٌّڃجٌ 
هلل ًأٷزڀض رٌؿيو اٿْو ٳٸخٽ ىٌح ٳبًح ىٌ ًأٛلخرو ٫ڀَ حٿلٶ ًحٿييٍ ٳٸڀض ىٌح ّخ ٌٍٓٽ ح

 ٫ؼڄخڅ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
 أتٟ ع١اسج اٌّرؼٟ ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ًزي حٿَكڄن ٫ن ٬ْٓي رن ٫زي حٿ٬ِِّ ٫ن  - 
 ٓڀْڄخڅ رن ڃٌَٓ ٫ن أرِ ْٓخٍس ٷخٽ ٫زي حٿَكڄن حٿڄظ٬ِ ٷخٽ9

ٌٓٽ حهلل اڅ ٿِ نوٚ ٷخٽ أى حٿ٬ٌٍ٘ ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل حكڄيخ ٿِ ٷخٽ ٷڀض ّخ ٍ-
 ٳلڄخىخ ٿِ ٷخٽ ٫زي حٿَكڄن حكڂ ٿِ ؿزڀيخ ٷخٽ ٳلڄَ ٿِ ؿزڀيخ.

 سظً ِٓ أصؽاب إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن هخٿي حٿلٌحء ٫ن أرِ  - 

 ڃلڄي رن أرِ ٫خث٘ش ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9 ٷٚرش ٫ن
ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿ٬ڀټڂ طٸَإًڅ ًحٗڃخځ ّٸَأ ڃَطْن أً ػٚػخ ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ -

 حهلل انخ ٿنٴ٬پ ٷخٽ ٳٚ طٴ٬ڀٌح اٙ أڅ ّٸَأ أكيٻڂ رٴخطلش حٿټظخد.
 سظً ِٓ تٕٟ ع١ٍُ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٫خڃَ حٕٓڀڄِ ٫ن أرِ  - 
 ٫زْيٍ كخؿذ ٓڀْڄخڅ ٫ن ن٬ْڂ رن ٓٚڃش ٫ن ٍؿپ ڃن رنِ ٓڀْڂ ًٻخنض ٿو ٛلزش9

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ٳَ٭ ڃن ٬٣خڃو ٷخٽ حٿڀيڂ ٿٺ حٿلڄي أ٬٣ڄض -
 ڃټٴٌٍ ًٙ ڃٌى٩ ًٙ ڃٔظٰنَ ٫نٺ. ًٓٸْض ًأٗز٬ض ًأًٍّض ٳڀٺ حٿلڄي ٯَْ

 سظً ِٓ أصؽاب إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ أرِ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ىٚٽ رن ّٔخٱ ٫ن  - 

 حٿٸخٓڂ رن ڃوْڄَس ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
ٍؿٚ ڃن أىپ حٿٌڃش ٿڂ ّـي ٍّق حٿـنش ًاڅ  ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٷظپ-

 ٍّليخ ٿٌْؿي ڃن ڃَْٔس ٓز٬ْن ٫خڃخ.
 سظً ِٓ أصؽاب إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 



  

 

 

Page 319 of 608 

 الجزءالرابع المسند لإلمام أحمد بن حنبل

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ٬ٗزش ًڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ  - 
ڃن أٛلخد  كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ رټَ رن كٴٚ ٷخٽ ٓڄ٬ض حرن ڃلَِّْ ّليع ٫ن ٍؿپ

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ أنخٓخ ڃن أڃظِ َّ٘رٌڅ حٿوڄَ ّٔڄٌنيخ رَْٰ -

 حٓڄيخ.
 سظً ِٓ أصؽاب إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ ىحًى رن ٫ڄَ ًٷخٽ كيػنخ أرٌ ٓٚځ ٷخٽ  - 
ڃن ٍأٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٽ ػڂ طٚ ْٗجخ ڃن حٿٸَآڅ ًٷخٽ ىْ٘ڂ ڃَس آّخ كيػنِ 

 ڃن حٿٸَآڅ ٷزپ أڅ ّڄْ ڃخء.
 ػثذ اٌشؼّٓ تٓ أتٟ لشاد سظٟ اهلل ػٕٗ.ؼذ٠س ص٠ادج 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنِ أرٌ ؿ٬ٴَ ٫ڄَْ  - 
٠ْپ ٫ًڄخٍس رن هِّڄش رن ػخرض ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ رن ِّّي كيػنِ حٿلَع رن ٳ

 ٷَحى ٷخٽ9
هَؿض ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كخؿخ ٷخٽ ٳَأّظو هَؽ ڃن حٿوٚء ٳخطز٬ظو رخٕىًحس -

ًحٿٸيف ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أٍحى كخؿش أر٬ي ٳـڀٔض ٿو رخٿ٤َّٶ 
ٳٸڀض ٿو ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٿٌٌٟء ٷخٽ ٳؤٷزپ كظَ حنَٜٱ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿِ ٳٜذ ٫ڀَ ّيه ٳٰٔڀيخ ػڂ أىهپ ّيه رټٴيخ ٳٜذ ٫ڀَ 
ّي ًحكيس ػڂ ڃٔق ٫ڀَ ٍأٓو ػڂ ٷزٞ حٿڄخء ٫ڀَ ّي ًحكيس ػڂ ڃٔق ٫ڀَ ٍأٓو ػڂ ٷزٞ 

َ ٿنخ حٿڄخء ٷز٠خ رْيه ٳ٠َد رو ٫ڀَ ٧يَ ٷيڃو ٳڄٔق رْيه ٫ڀَ ٷيڃو ػڂ ؿخء ٳٜڀ
 حٿ٨يَ.
 ٌِٛٝ ٌشعٛي اهلل صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرخڅ كيػنخ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن ُّي رن  - 
 أرِ ٓٚځ ٫ن ڃٌٿَ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

اٿو اٙ حهلل  أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ رن رن ٿوڄْ ڃخ أػٸڀين ٳِ حٿڄِْحڅ ٙ-
ًحهلل أٻزَ ًٓزلخڅ حهلل ًحٿلڄي هلل ًحٿٌٿي حٿٜخٿق ّظٌٳَ ٳْلظٔزو ًحٿيه ًٷخٽ رن رن ٿوڄْ 
ڃن ٿٸِ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃٔظْٸنخ رين ىهپ حٿـنش ّئڃن رخهلل ًحٿٌْځ حٓهَ ًرخٿـنش ًحٿنخٍ 

 ًرخٿز٬غ ر٬ي حٿڄٌص ًحٿلٔخد.
 ٘ث١ة تٓ ِغفً سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخًٍڅ رن ڃ٬ًَٱ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن ًىذ ٷخٽ كيػنخ ٫زي  - 
٫زي حهلل ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ىخًٍڅ ٷخٽ كيػنِ ٫ڄًَ رن حٿلَع ٫ن ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن 

 أٓڀڂ أرِ ٫ڄَحڅ ٫ن ىزْذ رن ڃٰٴپ حٿٰٴخ9ٍُ
 أنو ٍأٍ ڃلڄيح حٿٸَِٗ ٷخځ ّـَ اُحٍه ٳن٨َ اٿْو ىزْذ ٳٸخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ-

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن ٣ًجو هْٚء ٣ًجو ٳِ حٿنخٍ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ أنزـؤنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ِّّي رن أرِ  - 

 كزْذ ٷخٽ9
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أهزَنِ أٓڀڂ أرٌ ٫ڄَحڅ ٫ن ىزْذ حٿٰٴخٍُ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن -
 ٣ًت ٫ڀَ اُحٍه هْٚء ٣ًت ٳِ نخٍ ؿينڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ِّّي رن أرِ كزْذ  - 
 ٫ن أٓڀڂ أنو ٓڄ٪ ىزْذ رن ڃٰٴپ ٛخكذ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

ًٍأٍ ٍؿٚ ّـَ اُحٍه هڀٴو ٤ًّئه هْٚء ٳٸخٽ ٓزلخڅ حهلل ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -
 ٣ًجو ٳِ حٿنخٍ.٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن ٣ًجو ڃن حٿوْٚء 

 أتٟ تشدج تٓ ل١ظ أخٟ أتٟ ِٛعٝ األؽؼشٞ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي رن ُّخى كيػنخ ٫خٛڂ حٕكٌٽ  - 

 كيػنخ ٻَّذ رن حٿلَع حرن أرِ ڃٌَٓ ٫ن أرِ رَىس رن ٷْْ أهِ أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9
و ًٓڀڂ حٿڀيڂ حؿ٬پ ٳنخء أڃظِ ٷظٚ ٳِ ٓزْڀٺ رخٿ٬٤ن ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ-

 ًحٿ٤خ٫ٌڅ.
 ػّشٚ تٓ خاسظح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س ذّاَ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ًِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ  - 
 ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٯنڂ ٫ن ٫ڄًَ رن هخٍؿش ٷخٽ9

ه٤زنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄنَ ًىٌ ٫ڀَ ٍحكڀظو ًىِ طٸٜ٪ رـَطيخ -
ًٿ٬خريخ ّْٔپ رْن ٻظٴِ ٳٸخٽ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷٔڂ ٿټپ انٔخڅ نْٜزو ڃن حٿڄَْحع ٳٚ 
ّـٌُ ٿٌحٍع ًْٛش حٿٌٿي ٿڀٴَحٕ ًٿڀ٬خىَ حٿلـَ أٙ ًڃن حى٫َ اٿَ ٯَْ أرْو أً طٌٿَ 

حهلل ًحٿڄٚثټش ًحٿنخّ أؿڄ٬ْن ٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ ًٷخٽ  ٯَْ ڃٌحٿْو ٍٯزش ٫نيڂ ٳ٬ڀْو ٿ٬نش
٬ٗزش ٷخٽ ڃ٤َ ٙ ّٸزپ ڃنو َٛٳخ ًٙ ٫يٙ ٷخٽ ِّّي ًٳِ كيّؼو ٙ ّٸزپ ڃنو َٛٱ ًٙ 
٫يٽ أً ٫يٽ ًٙ َٛٱ ٷخٽ أرِ ٷخٽ ِّّي ٳِ كيّؼو أڅ ٫ڄًَ رن هخٍؿش كيػيڂ أڅ 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ه٤زيڂ ٫ڀَ ٍحكڀظو.
 كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ ٷظخىس ٫ن ٗيَ رن كيػنخ ٫زي حهلل - 

 كٌٗذ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٯنڂ ٫ن ٫ڄًَ رن هخٍؿش ٷخٽ9
ٻنض آهٌح رِڃخځ نخٷش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىِ طٸٜ٪ رـَطيخ ًٿ٬خريخ ّْٔپ -

ًحٿٌٿي  رْن ٻظٴِ ٳٸخٽ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷي أ٤٫َ ٻپ ًُ كٶ كٸو ًٿْْ ٿٌحٍع ًْٛش
ٿڀٴَحٕ ًٿڀ٬خىَ حٿلـَ ًڃن حى٫ِ اٿَ ٯَْ أرْو أً حنظڄَ اٿَ ٯَْ ڃٌحٿْو ٳ٬ڀْو ٿ٬نش حهلل 
ًحٿڄٚثټش ًحٿنخّ أؿڄ٬ْن ٷخٽ ٫ٴخڅ ًُحى ٳْو ىڄخځ ريٌح حٗٓنخى ًٿڂ ٌّٻَ ٫زي حٿَكڄن 

كيّغ رن ٯنڂ ًانِ ٿظلض ؿَحڅ ٍحكڀظو ًُحى ٳْو ٙ ّٸزپ ڃنو ٫يٽ ًٙ َٛٱ ًٳِ 
 هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ه٤ذ ًٷخٽ ٍٯزش ٫نيڂ.ىڄخځ أڅ ٌٍٓٽ ح

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن ٷظخىس ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن  - 
 ٫زي حٿَكڄن رن ٯنڂ ٫ن ٫ڄًَ رن هخٍؿش ٷخٽ9

ه٤ذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٫ڀَ نخٷظو ًأنخ طلض ؿَحنيخ ًىِ طٸٜ٪ -
ٻظٴِ ٳٸخٽ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷي أ٤٫َ ٻپ ًُ كٶ كٸو ًٙ  رـَطيخ ًٿ٬خريخ ّْٔپ رْن

ًْٛش ٿٌحٍع ًحٿٌٿي ٿڀٴَحٕ ًٿڀ٬خىَ حٿلـَ ًڃن حى٫َ اٿَ ٯَْ أرْو أً حنظڄَ اٿَ ٯَْ 
 ڃٌحٿْو ٳ٬ڀْو ٿ٬نش حهلل ًحٿڄٚثټش ًحٿنخّ أؿڄ٬ْن ٙ ّٸزپ ڃنو َٛٱ ًٙ ٫يٽ.
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ّٺ ٫ن ٿْغ ٫ن ٗيَ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ َٗ - 
 كٌٗذ ٫ن ٫ڄًَ رن هخٍؿش حٿؼڄخٿِ ٷخٽ9

ٓؤٿض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿييُ ٤٬ّذ ٷخٽ حنلَه ًحٛزٮ ن٬ڀو ٳِ ىڃو -
 ًحَٟد رو ٫ڀَ ٛٴلظو أً ٷخٽ ٫ڀَ ؿنزو ًٙ طؤٻڀن ڃنو ْٗجخ أنض ًٙ أىپ ٍٳٸظٺ.

ّٺ ٫ن ٿْغ ٫ن ٗيَ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ َٗ - 
 كٌٗذ ٫ن ٫ڄًَ حٿؼڄخٿِ ٷخٽ9

ر٬غ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٪ أرِ ىيّخ ٷخٽ اًح ٤٫ذ ِٗء ڃنيخ ٳخنلَه ػڂ حَٟد -
 هٴو ٳِ ىڃو ػڂ حَٟد رو ٛٴلظو ًٙ طؤٻپ أنض ًٙ أىپ ٍٳٸظٺ ًهپ رْنو ًرْن حٿنخّ.

٬ْي ٬ّنِ حرن أرِ ٫ًَرش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ٓ - 
 ٷظخىس ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٯنڂ أڅ ٫ڄًَ رن هخٍؿش حٿو٘نِ كيػيڂ9

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ه٤زيڂ ٫ڀَ ٍحكڀظو ًأڅ ٍحكڀظو ٿظٸٜ٪ رـَطيخ ًأڅ -
ٿ٬خريخ ّْٔپ رْن ٻظٴِ ٳٸخٽ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷي ٷٔڂ ٿټپ انٔخڅ نْٜزو ڃن حٿڄَْحع ٳٚ 

ًْٛو ٿٌحٍع حٿٌٿي ٿڀٴَحٕ ًٿڀ٬خىَ حٿلـَ اٙ ًڃن حى٫َ اٿَ ٯَْ أرْو أطٌٿَ  طـٌُ
ٯَْ ڃٌحٿْو ٳ٬ڀْو ٿ٬نش حهلل ًحٿڄٚثټش ًحٿنخّ أؿڄ٬ْن ٙ ّٸزپ حهلل ڃنو َٛٳخ ًٙ ٫يٙ أً 

 ٫يٙ ًٙ َٛٳخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد حٿوٴخٱ أنزؤنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ٗيَ رن  - 

 ٗذ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٯنڂ ٫ن ٫ڄًَ رن هخٍؿش ٷخٽ9كٌ
ه٤زنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ رڄنَ ٫ڀَ ٍحكڀظو ًانِ ٿظلض ؿَحڅ نخٷظو -

ًىِ طٸٜ٪ رـَطيخ ًٿ٬خريخ ّْٔپ رْن ٻظٴِ ٳٸخٽ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷي ٷٔڂ ٿټپ انٔخڅ 
ًٿڀ٬خىَ حٿلـَ أٙ نْٜزو ڃن حٿڄَْحع ًٙ ّـٌُ ٿٌحٍع ًْٛش أٙ ًاڅ حٿٌٿي ٿڀٴَحٕ 

ًڃن حى٫َ اٿَ ٯَْ أرْو أً طٌٿَ ٯَْ ڃٌحٿْو ٍٯزش ٫نيڂ ٳ٬ڀْو ٿ٬نش حهلل ًحٿڄٚثټش ًحٿنخّ 
أؿڄ٬ْن ٷخٽ ٬ْٓي ًكيػنخ ڃ٤َ ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٯنڂ ٫ن ٫ڄًَ 

ًٙ ّٸزپ ڃنو ليّغ رن هخٍؿش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو ًُحى ڃ٤َ ٳِ حٿ
 يٽ.َٛٱ ًٙ ٫

ًٷخٽ ٷخٽ ليّغ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ٳٌٻَ حٿ - 
 ڃ٤َ ًٙ ّٸزپ ڃنو َٛٱ ًٙ ٫يٽ أً ٫يٽ ًٙ َٛٱ.

 ىٌح آهَ ڃٔني حٿ٘خڃْْن.
 أًٽ ڃٔني حٿټٌٳْْن.

 صفٛاْ تٓ ػغاي اٌّشادٞ.ؼذ٠س 
٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ ٫زي حهلل رن أكڄي رن ڃلڄي رن كنزپ كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

 أنزؤنخ ٫خٛڂ رن رييٿش ٫ن ٍُ حرن كزْٖ ٷخٽ9
ٯيًص ٫ڀَ ٛٴٌحڅ رن ٫ٔخٽ حٿڄَحىُ أٓؤٿو ٫ن حٿڄٔق ٫ڀَ حٿوٴْن ٳٸخٽ ڃخ ؿخء رٺ -

اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ ليّغ ٷڀض حرظٰخء حٿ٬ڀڂ ٷخٽ أٙ أرَ٘ٹ ًٍٳ٪ حٿ
 ٟخ رڄخ ٤ّڀذ ٳٌٻَ حٿليّغ.حٿڄٚثټش ٿظ٠٪ أؿنلظيخ ٿ٤خٿذ حٿ٬ڀڂ ٍ



  

 

 

Page 322 of 608 

 الجزءالرابع المسند لإلمام أحمد بن حنبل

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٫خٛڂ رن رييٿش كيػنِ  - 
 ٍُ رن كزْٖ ٷخٽ9

ًٳيص ٳِ هٚٳش ٫ؼڄخڅ رن ٫ٴخڅ ًانڄخ كڄڀنِ ٫ڀَ حٿٌٳخىس ٿٸِ أرِ رن ٻ٬ذ ًأٛلخد -
ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل  ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀٸْض ٛٴٌحڅ رن ٫ٔخٽ ٳٸڀض ٿو ىپ

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ن٬ڂ ًٯًِص ڃ٬و حػنظِ ٫َ٘س ٯًِس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن ٍُ رن  - 

 كزْٖ ٷخٽ9
أطْض ٛٴٌحڅ رن ٫ٔخٽ حٿڄَحىُ ٳٔؤٿظو ٫ن حٿڄٔق ٫ڀَ حٿوٴْن ٳٸخٽ ٻنخ نټٌڅ ڃ٪ -

ٳْؤڃَنخ أڅ ٙ نن٩ِ هٴخٳنخ ػٚػش أّخځ اٙ ڃن حٿـنخرش ًٿټن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ڃن ٯخث٢ ًرٌٽ ًنٌځ ًؿخء أ٫َحرِ ؿيٌٍُ حٿٌٜص ٳٸخٽ ّخ ڃلڄي حٿَؿپ ّلذ حٿٸٌځ 

 ًٿڄخ ّڀلٶ ريڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄَء ڃ٪ ڃن أكذ.
خه ِّّي أنزؤنخ ٬ٗزش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكيػن - 

٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ٓڀڄش ّليع ٫ن ٛٴٌحڅ رن ٫ٔخٽ ٷخٽ ِّّي 
 حٿڄَحىُ ٷخٽ9

ٷخٽ ّيٌىُ ٿٜخكزو حًىذ رنخ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ ِّّي اٿَ ىٌح حٿنزِ -
اڅ ٓڄ٬ٺ  كظَ نٔؤٿو ٫ن ىٌه حّٓش ًٿٸي آطْنخ ڃٌَٓ طٔ٪ آّخص ٳٸخٽ ٙ طٸپ ٿو نزِ ٳبنو

ٿٜخٍص ٿو أٍر٬ش أ٫ْن ٳٔؤٙه ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طَ٘ٻٌح رخهلل ْٗجخ ًٙ 
طَٔٷٌح ًٙ طِنٌح ًٙ طٸظڀٌح حٿنٴْ حٿظِ كَځ حهلل اٙ رخٿلٶ ًٙ طٔلًَح ًٙ طؤٻڀٌح حٿَرخ 
ًٙ طڄٌ٘ح رزَُء اٿَ ًُ ٓڀ٤خڅ ٿْٸظڀو ًٙ طٸٌٳٌح ڃلٜنش أً ٷخٽ طٴًَح ڃن حٿِكٲ 

حٿ٘خٹ ًأنظڂ ّخ ّيٌى ٫ڀْټڂ هخٛش أڅ ٙ ط٬ظيًح ٷخٽ ِّّي ط٬يًح ٳِ حٿٔزض ٳٸزٚ ّيه  ٬ٗزش
ًٍؿڀو ٷخٽ ِّّي ٳٸزٚ ّيّو ًٍؿڀْو ًٷخٙ ن٘يي أنٺ نزِ ٷخٽ ٳڄخ ّڄن٬ټڄخ أڅ طظز٬خنِ ٷخٙ 
اڅ ىحًى ٫ڀْو حٿٔٚځ ى٫خ أڅ ٙ ِّحٽ ڃن ًٍّظو نزِ ًانخ نوَ٘ ٷخٽ ِّّي اڅ أٓڀڄنخ أڅ 

 طٸظڀنخ ّيٌى.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٫خٛڂ حرن أرِ حٿنـٌى  - 

 ٫ن ٍُ رن كزْٖ ٷخٽ9
أطْض ٛٴٌحڅ رن ٫ٔخٽ حٿڄَحىُ ٳٸخٽ ڃخ ؿخء رٺ ٷخٽ ٳٸڀض ؿجض أ٣ڀذ حٿ٬ڀڂ ٷخٽ ٳبنِ -

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃخ ڃن هخٍؽ ّوَؽ ڃن رْض ٳِ ٣ڀذ حٿ٬ڀڂ 
ض ٿو حٿڄٚثټش أؿنلظيخ ٍٟخ رڄخ ّٜن٪ ٷخٽ ؿجض أٓؤٿٺ ٫ن حٿڄٔق رخٿوٴْن ٷخٽ اٙ ٬ًٟ

ن٬ڂ ٿٸي ٻنض ٳِ حٿـْٖ حٿٌّن ر٬ؼيڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤڃَنخ أڅ نڄٔق ٫ڀَ 
حٿوٴْن اًح نلن أىهڀنخىڄخ ٫ڀَ ٣يَ ػٚػخ اًح ٓخٳَنخ ًٌّڃخ ًٿْڀش اًح أٷڄنخ ًٙ نوڀ٬يڄخ اٙ 

ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ رخٿڄَٰد رخرخ ڃٴظٌكخ ڃن ؿنخرش ٷخٽ ًٓڄ٬
 ٿڀظٌرش ڃَْٔطو ٓز٬ٌڅ ٓنش ٙ ّٰڀٶ كظَ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ڃن نلٌه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ ٷخٽ أنزؤنخ ُىَْ ٫ن أرِ ًٍٵ حٿيڄيحنِ  - 
 أڅ أرخ حٿَّٰٲ كيػيڂ ٷخٽ9
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 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ َّٓش ٷخٽ ًَْٓح رخٓڂ حهلل ٳِ ٷخٽ ٛٴٌحڅ ر٬ؼنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-
ٓزْپ حهلل طٸخطڀٌڅ أ٫يحء حهلل ٙ طٰڀٌح ًٙ طٸظڀٌح ًٿْيح ًٿڀڄٔخٳَ ػٚػش أّخځ ًٿْخٿْين ّڄٔق 

 ٫ڀَ هٴْو اًح أىهپ ٍؿڀْو ٫ڀَ ٣يٌٍ ًٿڀڄٸْڂ ٌّځ ًٿْڀش.
رن كزْٖ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٷخٽ كيػنخ ٫خٛڂ ٓڄ٪ ٍُ  - 

 ٷخٽ9
أطْض ٛٴٌحڅ رن ٫ٔخٽ حٿڄَحىُ ٳٸخٽ ڃخ ؿخء رٺ ٳٸڀض حرظٰخء حٿ٬ڀڂ ٷخٽ ٳبڅ حٿڄٚثټش -

ط٠٪ أؿنلظيخ ٿ٤خٿذ حٿ٬ڀڂ ٍٟخ رڄخ ٤ّڀذ ٷڀض كٺ ٳِ نٴِٔ ڃٔق ٫ڀَ حٿوٴْن ًٷخٽ 
ٓٴْخڅ ڃَس أً ٳِ ٛيٍُ ر٬ي حٿٰخث٢ ًحٿزٌٽ ًٻنض حڃَأ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

أٓؤٿٺ ىپ ٓڄ٬ض ڃنو ٳِ ًٿٺ ْٗجخ ٷخٽ ن٬ڂ ٻخڅ ّؤڃَنخ اًح ٻنخ ٓٴَح  حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤطْظٺ
أً ڃٔخٳَّن أڅ ٙ نن٩ِ هٴخٳنخ ػٚػش أّخځ ًٿْخٿْين اٙ ڃن ؿنخرش ًٿټن ڃن ٯخث٢ ًرٌٽ 
ًنٌځ ٷخٽ ٷڀض ٿو ىپ ٓڄ٬ظو ٌّٻَ حٿيٌٍ ٷخٽ ن٬ڂ رْنڄخ نلن ڃ٬و ٳِ ڃَْٔس اً نخىحه 

ًّلٺ حٯ٠ٞ ڃن ٌٛطٺ ٳبنٺ ٷي نيْض أ٫َحرِ رٌٜص ؿيٌٍُ ٳٸخٽ ّخ ڃلڄي ٳٸڀنخ 
٫ن ًٿٺ ٳٸخٽ ًحهلل ٙ أٯ٠ٞ ڃن ٌٛطِ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىخء 
ًأؿخرو ٫ڀَ نلٌ ڃن ڃٔؤٿظو ًٷخٽ ٓٴْخڅ ڃَس ًأؿخرو نلٌح ڃڄخ طټڀڂ رو ٳٸخٽ أٍأّض ٍؿٚ 

ن ٷزپ أكذ ٷٌڃخ ًٿڄخ ّڀلٶ ريڂ ٷخٽ ىٌ ڃ٪ ڃن أكذ ٷخٽ ػڂ ٿڂ ِّٽ ّليػنخ كظَ ٷخٽ اڅ ڃ
حٿڄَٰد ٿزخرخ ڃَْٔس ٫َٟو ٓز٬ٌڅ أً أٍر٬ٌڅ ٫خڃخ ٳظلو حهلل ٫ِ ًؿپ ٿڀظٌرش ٌّځ هڀٶ 

 حٿٔڄٌحص ًحٍٕٝ ًٙ ّٰڀٸو كظَ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ڃنو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش كيػنِ ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن  - 

 ٫زي حهلل رن ٓڀڄش ٫ن ٛٴٌحڅ رن ٫ٔخٽ ٷخٽ9
ٿْيٌى ٓهَ حن٤ڀٶ رنخ اٿَ ىٌح حٿنزِ ٷخٽ ٙ طٸپ ىٌح ٳبنو ٿٌ ٓڄ٬يخ ٻخڅ ٿو ٷخٽ ٍؿپ ڃن ح-

أٍر٪ أ٫ْن ٷخٽ ٳخن٤ڀٸنخ اٿْو ٳٔؤٿنخه ٫ن ىٌه حّٓش ًٿٸي آطْنخ ڃٌَٓ طٔ٪ آّخص رْنخص ٷخٽ ٙ 
طَ٘ٻٌح رخهلل ْٗجخ ًٙ طٸظڀٌح حٿنٴْ حٿظِ كَځ حهلل اٙ رخٿلٶ ًٙ طَٔٷٌح ًٙ طِنٌح ًٙ 

ًٙ طٔلًَح ًٙ طؤٻڀٌح حٿَرخ ًٙ طيٿٌح رزَُء اٿَ ًُ ٓڀ٤خڅ ٿْٸظڀو  طٴًَح ڃن حٿِكٲ
 ٫ًڀْټڂ هخٛش ّيٌى أڅ ٙ ط٬ظيًح ٳِ حٿٔزض ٳٸخٙ ن٘يي أنٺ ٌٍٓٽ حهلل.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي رن ُّخى كيػنخ أرٌ  - 
خڅ أرٌ حٿَّٰٲ ٫زي حهلل رن هڀْٴش ٫ن ًٍٵ ٤٫ْش رن حٿلَع كيػنخ أرٌ حٿَّٰٲ ٷخٽ ٫ٴ

 ٛٴٌحڅ رن ٫ٔخٽ حٿڄَحىُ ٷخٽ9
ر٬ؼنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ َّٓش ٳٸخٽ حٯًِح رٔڂ حهلل ٳِ ٓزْپ حهلل ًٙ -

طٰڀٌح ًٙ طٰيًٍح ًٙ طڄؼڀٌح ًٙ طٸظڀٌح ًٿْيح ٿڀڄٔخٳَ ػٚع ڃٔق ٫ڀَ حٿوٴْن ًٿڀڄٸْڂ ٌّځ 
 ِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.ًٿْڀش ٷخٽ ٫ٴخڅ ٳِ كيّؼو ر٬ؼن

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٫ن ٫خٛڂ ٫ن ٍُ  - 
 ٫ن ٛٴٌحڅ رن ٫ٔخٽ9

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ حٿڄٚثټش ٿظ٠٪ أؿنلظيخ ٿ٤خٿذ حٿ٬ڀڂ ٍٟخ رڄخ -
 ٣ڀذ.
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٫زي حٿٌحكي ٫ن أرِ ًٍٵ ٫ن ٤٫ْش رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ  - 
 حٿلَع كيػنخ ٫زي حهلل رن هڀْٴش ٫ن ٛٴٌحڅ رن ٫ٔخٽ ٷخٽ9

 ٌّنْ.كيّغ ر٬ؼنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ َّٓش ٳٌٻَ ڃؼپ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ كڄخى رن ُّي ٫ن ٫خٛڂ رن  - 

 رييٿش ٫ن ٍُ رن كزْٖ ٷخٽ9
ٴٌحڅ رن ٫ٔخٽ حٿڄَحىُ ٳٸخٽ ڃخ ؿخء رٺ ٳٸڀض حرظٰخء حٿ٬ڀڂ ٳٸخٽ ٿٸي رڀٰنِ أڅ أطْض ٛ-

ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ليّغ حٿڄٚثټش ٿظ٠٪ أؿنلظيخ ٿ٤خٿذ حٿ٬ڀڂ ٍٟخ رڄخ ّٴ٬پ ٳٌٻَ حٿ
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄَء ڃ٪ ڃن أكذ ٷخٽ ٳڄخ رَف ّليػنِ كظَ كيػنِ أڅ حهلل ٫ِ 

ٓز٬ٌڅ ٫خڃخ ٿڀظٌرش ٙ ّٰڀٶ ڃخ ٿڂ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ًؿپ ؿ٬پ رخٿڄَٰد رخرخ ڃَْٔس ٫َٟو 
 ڃن ٷزڀو ًًٿٺ ٷٌٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ٌّځ ّؤطِ ر٬ٞ آّخص ٍرٺ ٙ ّنٴ٪ نٴٔخ اّڄخنيخ.

 وؼة تٓ ػعشج سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أهزَنخ أرٌ رَ٘ ٫ن ڃـخىي ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن  - 

 س ٷخٽ9أرِ ٿْڀَ ٫ن ٻ٬ذ حرن ٫ـَ
ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿليّزْش ًنلن ڃلَڃٌڅ ًٿٸي كَٜنخ -

حٿڄَ٘ٻٌڅ ًٻخنض ٿِ ًٳَس ٳـ٬ڀض حٿيٌحځ طٔخٷ٢ ٫ڀَ ًؿيِ ٳڄَ رِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أّئًّٺ ىٌحځ ٍأٓٺ ٷڀض ن٬ڂ ٳؤڃَه أڅ ّلڀٶ ٷخٽ ًنِٿض ىٌه حّٓش ٳڄن 

 ٍأٓو ٳٴيّش ڃن ْٛخځ أً ٛيٷش أً نٔٺ.ٻخڅ ڃنټڂ ڃ٠َّخ أً رو أًٍ ڃن 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ هخٿي ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن ٻ٬ذ رن ٫ـَس ٷخٽ  - 

ٷڄڀض كظَ ٧ننض أڅ ٻپ ٬َٗس ڃن ٍأِٓ ٳْيخ حٿٸڄپ ڃن أٛڀيخ اٿَ ٳ٫َيخ ٳؤڃَنِ حٿنزِ 
ظش ڃٔخٻْن ػٚػش ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن ٍأٍ ًٿٺ ٷخٽ حكڀٶ ًنِٿض حّٓش ٷخٽ ح٬٣ڂ ٓ

 آٛ٪ ڃن طڄَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ڄَ كيػنخ ىحًى رن ٷْْ ٫ن ٬ٓي رن  - 

آلٶ رن ٳٚڅ رن ٻ٬ذ رن ٫ـَس أڅ أرخ ػڄخڃش حٿلنخ١ كيػو أڅ ٻ٬ذ رن ٫ـَس كيػو 
 ٷخٽ9

 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اًح طٌٟؤ أكيٻڂ ٳؤكٔن ًٌٟءه ػڂ هَؽ-
 ٫خڃيح اٿَ حٿٜٚس ٳٚ ّ٘زٺ رْن ّيّو ٳبنو ٳِ حٿٜٚس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن حٿلټڂ ٫ن  - 
 ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن ٻ٬ذ رن ٫ـَس9

أڅ ٍؿٚ ٷخٽ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷي ٫ڀڄنخ حٿٔٚځ ٫ڀْٺ ٳټْٲ -
ڀْٺ ٷخٽ ٷٌٿٌح حٿڀيڂ ٛپ ٫ڀَ ڃلڄي ٫ًڀَ آٽ ڃلڄي ٻڄخ ٛڀْض ٫ڀَ ارَحىْڂ حٿٜٚس ٫

انٺ كڄْي ڃـْي حٿڀيڂ رخٍٹ ٫ڀَ ڃلڄي ٫ًڀَ آٽ ڃلڄي ٻڄخ رخٍٻض ٫ڀَ ارَحىْڂ انٺ كڄْي 
 ڃـْي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش ٷخٽ كيػنِ حٿلټڂ ٫ن حرن  - 
 ؿ٬ٴَ أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ ٷخٽ9أرِ ٿْڀَ ٷخٽ ًكيػنخ ڃلڄي رن 
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ٓڄ٬ض حرن أرِ ٿْڀَ ٷخٽ ٿٸْنِ ٻ٬ذ رن ٫ـَس ٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ ٷخٽ أٙ أىيُ ٿٺ ىيّش -
هَؽ ٫ڀْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷي ٫ڀڄنخ أً ٫َٳنخ ٻْٲ 

ڀْض حٿٔٚځ ٫ڀْٺ ٳټْٲ حٿٜٚس ٷخٽ ٷٌٿٌح حٿڀيڂ ٛپ ٫ڀَ ڃلڄي ٫ًڀَ آٽ ڃلڄي ٻڄخ ٛ
٫ڀَ ارَحىْڂ انٺ كڄْي ڃـْي حٿڀيڂ رخٍٹ ٫ڀَ ڃلڄي ٫ًڀَ آٽ ڃلڄي ٻڄخ رخٍٻض ٫ڀَ 

 ارَحىْڂ انٺ كڄْي ڃـْي.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ن ٫زي حٿټَّڂ رن ڃخٿٺ  - 

 حٿـٍُِ ٫ن ڃـخىي ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن ٻ٬ذ رن ٫ـَس9
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤًحه حٿٸڄپ ٳِ ٍأٓو ٳؤڃَه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ أنو ٻخڅ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل-

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّلڀٶ ٍأٓو ًٷخٽ ٛڂ ػٚػش أّخځ أً أ٬٣ڂ ٓظش ڃٔخٻْن ڃيّن ڃيّن ٿټپ 
 انٔخڅ أً انٔٺ ر٘خس أُ ًٿٺ ٳ٬ڀض أؿِأٹ.

رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ أٌّد ٫ن ڃـخىي ٫ن ٫زي حٿَكڄن  - 
 أرِ ٿْڀَ ٫ن ٻ٬ذ رن ٫ـَس ٷخٽ9

أطَ ٫ڀِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ أًٷي طلض ٷيٍ ًحٿٸڄپ ّظنخػَ ٫ڀَ ًؿيِ -
أً ٷخٽ ٫ڀَ كخؿزِ ٳٸخٽ أّئًّٺ ىٌحځ ٍأٓٺ ٷخٽ ٷڀض ن٬ڂ ٷخٽ ٳخكڀٸو ًٛڂ ػٚػش أّخځ أً 

 أ٬٣ڂ ٓظش ڃٔخٻْن أً انٔٺ نْٔټش ٷخٽ أٌّد ٙ أىٍُ رؤّظين ريأ.
نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش أهزَنِ حٿلټڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي كيػ - 

 حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٷخٽ ٿٸْنِ ٻ٬ذ رن ٫ـَس ٳٌٻَ حٿليّغ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن  - 

 حٕٛزيخنِ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃ٬ٸپ ٷخٽ9
ًىٌ ٳِ حٿڄٔـي ٳٔؤٿظو ٫ن ىٌه حّٓش ٳٴيّش ڃن ْٛخځ أً ٷ٬يص اٿَ ٻ٬ذ رن ٫ـَس -

ٛيٷش أً نٔٺ ٷخٽ ٳٸخٽ ٻ٬ذ نِٿض ٳِ ٻخڅ رِ أًٍ ڃن ٍأِٓ ٳلڄڀض اٿَ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٿٸڄپ ّظنخػَ ٫ڀَ ًؿيِ ٳٸخٽ ڃخ ٻنض أٍٍ أڅ حٿـيي رڀٮ رٺ ڃخ 

ٷش أً نٔٺ ٷخٽ ٌٛځ ػٚػش أٍٍ أطـي ٗخس ٳٸڀض ٙ ٳنِٿض ىٌه حّٓش ٳٴيّش ڃن ْٛخځ أً ٛي
أّخځ أً ا٬٣خځ ٓظش ڃٔخٻْن نٜٲ ٛخ٩ نٜٲ ٛخ٩ ٬٣خځ ٿټپ ڃٔټْن ٷخٽ ٳنِٿض ٳِ 

 هخٛش ًىِ ٿټڂ ٫خڃش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن حٕٛزيخنِ  - 

 ٬نخه.ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ڃ٬ٸپ ّٸٌٽ ٷ٬يص اٿَ ٻ٬ذ ٳِ ىٌح حٿڄٔـي ٳٌٻَ ڃ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن حٕٛزيخنِ ٷخٽ  - 

 ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ڃ٬ٸپ ٷخٽ9
ًٷخٽ أ٬٣ڂ ليّغ ٷ٬يص اٿَ ٻ٬ذ رن ٫ـَس ٳِ ىٌح حٿڄٔـي ٳٔؤٿظو ٫ن ىٌه حّٓش ٳٌٻَ حٿ-

 ٓظش ڃٔخٻْن ٻپ ڃٔټْن نٜٲ ٛخ٩ ڃن ٬٣خځ.
رِ كيػنخ كـخؽ أنزؤنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن ٬ْٓي حٿڄٸزَُ ٫ن ٍؿپ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 

 ڃن رنِ ٓخٿڂ ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٫ن ٻ٬ذ رن ٫ـَس9
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ ّظ٤يَ ٍؿپ ٳِ رْظو ػڂ ّوَؽ ٙ َّّي اٙ حٿٜٚس -

 اٙ ٻخڅ ٳِ ٛٚس كظَ ّٸ٠ِ ٛٚطو ًٙ ّوخٿٲ أكيٻڂ رْن أٛخر٪ ّيّو ٳِ حٿٜٚس.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حرن أرِ نـْق ٫ن ڃـخىي  - 
 ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن ٻ٬ذ رن ٫ـَس ٷخٽ9

ٍآنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷڄڀِ ّظٔخٷ٢ ٫ڀَ ًؿيِ ٳٸخٽ أطئًّٺ ىٌحڃٺ -
ٿيڂ أنيڂ ّلڀٸٌڅ ريخ ًىڂ  ىٌه ٷخٽ ٷڀض ن٬ڂ ٷخٽ ٳؤڃَنِ أڅ أكڀٶ ًىڂ رخٿليّزْش ًٿڂ ّزْن

٫ڀَ ٣ڄ٪ أڅ ّيهڀٌح ڃټش ٳؤنِٽ حهلل حٿٴيّش ٳؤڃَنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ 
 أ٬٣ڂ ٳَٷخ رْن ٓظش ڃٔخٻْن أً أٌٛځ ػٚػش أّخځ أً أًرق ٗخس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ ڃلڄي رن  - 
 زَُ ٫ن ر٬ٞ رنِ ٻ٬ذ رن ٫ـَس ٫ن ٻ٬ذ٫9ـٚڅ ٫ن ٬ْٓي حٿڄٸ

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح طٌٟؤص ٳؤكٔنض ًٌٟءٹ ػڂ ٫ڄيص اٿَ حٿڄٔـي -
 ٳؤنض ٳِ ٛٚس ٳٚ ط٘زٺ رْن أٛخر٬ٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷَحڅ رن طڄخځ أرٌ طڄخځ حٕٓيُ ٫ن ڃلڄي رن ٫ـٚڅ  - 
 َس ٷخٽ٫9ن ٬ْٓي رن أرِ ٬ْٓي ٫ن ٻ٬ذ رن ٫ـ

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح طٌٟؤص ٳؤكٔنض ًٌٟءٹ ػڂ هَؿض ٫خڃيح اٿَ -
 حٿڄٔـي ٳٚ ط٘زټن رْن أٛخر٬ٺ ٷخٽ ٷَحڅ أٍحه ٷخٽ ٳبنٺ ٳِ ٛٚس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رټَ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ ٫ڄًَ رن ىّنخٍ  - 
 ٫9ن ّلَْ رن ؿ٬يس ٫ن ٻ٬ذ رن ٫ـَس

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَ ٻ٬زخ أڅ ّلڀٶ ٍأٓو ڃن حٿٸڄپ ٷخٽ ٛڂ ػٚػش أّخځ أً -
 أ٬٣ڂ ٓظش ڃٔخٻْن ڃيّن ڃيّن أً حًرق.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ كيػنخ هخٿي ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن ٫زي  - 
 حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن ٻ٬ذ رن ٫ـَس ٷخٽ9

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ُڃن حٿليّزْش ًأنخ ٻؼَْ حٿ٬َ٘ ٳٸخٽ ٻؤڅ ىٌحځ  أطَ ٫ڀِ ٌٍٓٽ حهلل-
ٍأٓٺ طئًّٺ ٳٸڀض أؿپ ٷخٽ ٳخكڀٸو ًحًرق ٗخس أً ٛڂ ػٚػش أّخځ أً طٜيٵ رؼٚػش آٛ٪ 

 ڃن طڄَ رْن ٓظش ڃٔخٻْن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٓڀْڄخڅ حٿَُحُ أهزَنِ ڃَْٰس رن ڃٔڀڂ ٫ن  - 

 حرن َّْٓن ٫ن ٻ٬ذ رن ٫ـَس ٷخٽ9 ڃ٤َ حٿٌٍحٵ ٫ن
ًٻَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳظنش ٳٸَريخ ٨٫ًيڄخ ٷخٽ ػڂ ڃَ ٍؿپ ڃظٸن٪ ٳِ -

ڃڀلٴش ٳٸخٽ ىٌح ٌّڃجٌ ٫ڀَ حٿلٶ ٳخن٤ڀٸض ڃ٫َٔخ أً ٷخٽ ڃل٠َح ٳؤهٌص ر٠ز٬ْو ٳٸڀض 
 ىٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ىٌح ٳبًح ىٌ ٫ؼڄخڅ رن ٫ٴخڅ ٍِٟ حهلل ٫نو.

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ رن آڄخ٫ْپ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن كيػنخ ٫زي  - 
 حٕٛزيخنِ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃ٬ٸپ رن ڃٸَڅ ٫ن ٻ٬ذ رن ٫ـَس9

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَه أڅ ٌّٜځ ػٚػش أّخځ أً ٬٤ّڂ ٓظش ڃٔخٻْن أً ٌّرق -
 ٗخس.

خ ٓڀْڄخڅ ٬ّنِ حرن ٷَځ ٫ن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػن - 
 حٿَكڄن رن حٕٛزيخنِ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃ٬ٸپ حٿڄِنِ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٻ٬ذ رن ٫ـَس ّٸٌٽ9
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َِ نِٿض ىٌه حّٓش هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل - ٳِ ىٌح حٿڄٔـي ٬ّنِ ڃٔـي حٿټٌٳش ٳ
ٿنزِ ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىڀْنخ ر٬ڄَس ٳٌٷ٪ حٿٸڄپ ٳِ ٍأِٓ ًٿلْظِ ًكخؿزِ ًٗخٍرِ ٳزڀٮ ًٿٺ ح

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤٍٓپ اٿِ ٳي٫خنِ ٳڀڄخ ٍآنِ ٷخٽ ٿٸي أٛخرٺ رٚء ًنلن ٙ ن٬َ٘ 
حى٩ حٿلـخځ ٳڀڄخ ؿخءه أڃَه ٳلڀٸنِ ٷخٽ أطٸيٍ ٫ڀَ نٔٺ ٷڀض ٙ ٷخٽ ٳٜڂ ػٚػش أّخځ أً 

 أ٬٣ڂ ٓظش ڃٔخٻْن ٿټپ ڃٔټْن نٜٲ ٛخ٩ ڃن طڄَ.
نزؤنخ حٿلټڂ ٫ن حرن أرِ ٿْڀَ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش أ - 

.َِ  ٻ٬ذ رن ٫ـَس ٷخٽ نِٿض ٳ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن ىحًى ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن حرن أرِ  -  

 ٿْڀَ ٫ن ٻ٬ذ رن ٫ـَس ىٌح حٿليّغ. 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ أ٬ٗغ ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃ٬ٸپ  - 

٬ذ رن ٫ـَس رنلٌ ڃن ًٿٺ اٙ أنو ٷخٽ أ٬٣ڂ حٿڄٔخٻْن ػٚػش آٛ٪ ڃن طڄَ رْن ٓظش ٫ن ٻ
 ڃٔخٻْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن أرِ ٫يُ ٫ن ىحًى ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ٻ٬ذ  - 
رن ٫ـَس ٷخٽ حرن أرِ ٫يُ أڅ ٻ٬زخ أكَځ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَحه ًٷخٙ 

 ْن ٓظش ڃٔخٻْن.ػٚػش آٛ٪ ڃن طڄَ ر
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حرن أرِ نـْق ٫ن ڃـخىي ٫ن حرن أرِ ٿْڀ9َ - 
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَ ٻ٬زخ كْن كڀٶ ٍأٓو أڅ ٌّرق ٗخس أً ٌّٜځ ػٚػش أّخځ -

 أً ٬٤ّڂ ٳَٷخ رْن ٓظش ڃٔخٻْن.
ن ٓٴْخڅ كيػنِ أرٌ كْٜن ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ - 

 حٿ٬٘زِ ٫ن ٫خٛڂ حٿ٬يًُ ٫ن ٻ٬ذ رن ٫ـَس ٷخٽ9
هَؽ ٫ڀْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً ىهپ ًنلن ط٬ٔش ًرْننخ ًٓخىس ڃن أىځ -

ٳٸخٽ انيخ ٓظټٌڅ ر٬يُ أڃَحء ّټٌرٌڅ ٨ًّڀڄٌڅ ٳڄن ىهپ ٫ڀْيڂ ٳٜيٷيڂ رټٌريڂ ًأ٫خنيڂ 
َِ حٿلٌٝ ًڃن ٿڂ ّٜيٷيڂ رټٌريڂ ٫ڀَ ٧ڀڄيڂ ٳڀْْ ڃنِ ًٿٔض ڃنو ًٿْْ  رٌحٍى ٫ڀ

َِ حٿلٌٝ.  ٬ًّنيڂ ٫ڀَ ٧ڀڄيڂ ٳيٌ ڃنِ ًأنخ ڃنو ًىٌ ًحٍى ٫ڀ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زيس رن ٓڀْڄخڅ أنزؤنخ ڃ٬ٜذ ٫ن حٿلټڂ ٫ن ٫زي  - 

 حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن ٻ٬ذ رن ٫ـَس9
ٽ حهلل انخ ٷي ٫ڀڄنخ حٿٔٚځ ٫ڀْٺ أڅ ٍؿٚ ٓؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓ-

ٳټْٲ حٿٜٚس ٷخٽ ٳ٬ڀڄو أڅ ّٸٌٽ حٿڀيڂ ٛپ ٫ڀَ ڃلڄي ٫ًڀَ آٽ ڃلڄي ٻڄخ ٛڀْض ٫ڀَ 
ارَحىْڂ انٺ كڄْي ڃـْي ًرخٍٹ ٫ڀَ ڃلڄي ٫ًڀَ آٽ ڃلڄي ٻڄخ رخٍٻض ٫ڀَ ارَحىْڂ انٺ 

 كڄْي ڃـْي.
ٸٌٽ كيػنِ حرن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ْٓٲ ٷخٽ ٓڄ٬ض ڃـخىيح ّ - 

 أرِ ٿْڀَ ٷخٽ كيػنِ ٻ٬ذ رن ٫ـَس.
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷٲ ٫ڀْو رخٿليّزْش ٷخٽ ًٍأٓو ّظيخٳض ٷڄٚ ٷخٽ أّئًّٺ -

َِ نِٿض ٳڄن ٻخڅ ڃنټڂ ڃ٠َّخ أً رو أًٍ ڃن  ىٌحڃٺ ٷخٽ ٷڀض ن٬ڂ ٷخٽ ٳخكڀٶ ٍأٓٺ ٷخٽ ٳ
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حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٍأٓو ٳٴيّش ڃن ْٛخځ أً ٛيٷش أً نٔٺ ٷخٽ ٳؤڃَنِ ٌٍٓٽ 
 ٛڂ ػٚػش أّخځ أً طٜيٵ رٴَٵ رْن ٓظش أً رنٔٺ ڃخ طَْٔ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن ڃلڄي رن ٻ٬ذ رن ٫ـَس ٷخٽ9 - 
ٻنض ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ٳظنش ٳٸَريخ ٳڄَ ٍؿپ ڃظٸن٪ ٳٸخٽ ىٌح -

ٽ ٳخطز٬ظو كظَ أهٌص ر٠ز٬ْو ٳلٌٿض ًؿيو اٿْو ًٻ٘ٴض ٫ن ٍأٓو ٌّڃجٌ ٫ڀَ حٿييٍ ٷخ
 ًٷڀض ىٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ن٬ڂ ٳبًح ىٌ ٫ؼڄخڅ رن ٫ٴخڅ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ َّٗٺ رن ٫زي حهلل ٫ن ڃلڄي رن ٫ـٚڅ ٫ن  - 
 حٿڄٸزَُ ٫ن ٻ٬ذ رن ٫ـَس ٷخٽ9

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄٔـي ًٷي ٗزټض رْن أٛخر٬ِ ٳٸخٽ ٿِ ّخ ىهپ ٫ڀِ ٌٍٓٽ حهلل-
 ٻ٬ذ اًح ٻنض ٳِ حٿڄٔـي ٳٚ ط٘زٺ رْن أٛخر٬ٺ ٳؤنض ٳِ ٛٚس ڃخ حنظ٨َص حٿٜٚس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أٌّد ٫ن ڃـخىي ٫ن  - 
 ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن ٻ٬ذ رن ٫ـَس9

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَه أڅ ّلڀٶ ٍأٓو أً ّنٔٺ نٔټخ أً ٌّٜځ ػٚػش أڅ ٌٍٓٽ -
 أّخځ أً ٬٤ّڂ ٳَٷخ رْن ٓظش ڃٔخٻْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ٫َْٔ رن حٿڄْٔذ حٿزـڀِ ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن  - 
 ٻ٬ذ رن ٫ـَس ٷخٽ9

يُ ٧يٌٍنخ اٿَ ٷزڀش رْنڄخ أنخ ؿخٿْ ٳِ ڃٔـي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃٔن-
ڃٔـي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓز٬ش ٍى٢ أٍر٬ش ڃٌحٿْنخ ًػٚػش ڃن ٫َرنخ اً 
هَؽ اٿْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚس حٿ٨يَ كظَ حنظيَ اٿْنخ ٳٸخٽ ڃخ ّـڀٔټڂ 

ٌٽ ىينخ ٷڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ننظ٨َ حٿٜٚس ٷخٽ ٳؤٍځ ٷڀْٚ ػڂ ٍٳ٪ ٍأٓو ٳٸخٽ أطيًٍڅ ڃخ ّٸ
ٍرټڂ ٫ِ ًؿپ ٷخٽ ٷڀنخ حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٷخٽ ٳبڅ ٍرټڂ ٫ِ ًؿپ ّٸٌٽ ڃن ٛڀَ حٿٜٚس 
َِ ٫يي أڅ أىهڀو حٿـنش ًڃن ٿڂ  ٿٌٷظيخ ًكخٳ٦ ٫ڀْيخ ًٿڂ ٬ْ٠ّيخ حٓظوٴخٳخ رلٸيخ ٳڀو ٫ڀ
ّٜپ ٿٌٷظيخ ًٿڂ ّلخٳ٦ ٫ڀْيخ ٬ًْٟيخ حٓظوٴخٳخ رلٸيخ ٳٚ ٫يي ٿو اڅ ٗجض ٫ٌرظو ًاڅ 

 ٗجض ٯٴَص ٿو.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ْپ كيػنخ ِّّي رن أرِ ُّخى ٫ن ٫زي كي - 

 حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن ٻ٬ذ ٷخٽ9
ٿڄخ نِٿض اڅ حهلل ًڃٚثټظو ّٜڀٌڅ ٫ڀَ حٿنزِ ٷخٿٌح ٻْٲ نٜڀِ ٫ڀْٺ ّخ نزِ حهلل ٷخٽ -

ٷٌٿٌح حٿڀيڂ ٛپ ٫ڀَ ڃلڄي ٫ًڀَ آٽ ڃلڄي ٻڄخ ٛڀْض ٫ڀَ ارَحىْڂ ٫ًڀَ آٽ ارَحىْڂ 
انٺ كڄْي ڃـْي ًرخٍٹ ٫ڀَ ڃلڄي ٫ًڀَ آٽ ڃلڄي ٻڄخ رخٍٻض ٫ڀَ ارَحىْڂ ٫ًڀَ آٽ 
ارَحىْڂ انٺ كڄْي ڃـْي ٷخٽ ًنلن نٸٌٽ ٫ًڀْنخ ڃ٬يڂ ٷخٽ ِّّي ٳٚ أىٍُ أِٗء ُحىه حرن 

 أرِ ٿْڀَ ڃن ٷزپ نٴٔو أً ِٗء ًٍحه ٻ٬ذ.
 اٌّغ١شج تٓ ؽؼثح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

رِ كيػنخ آڄخ٫ْپ أنزؤنخ أٌّد ٫ن ڃلڄي ٫ن ٫ڄًَ رن ًىذ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 
 حٿؼٸٴِ ٷخٽ9
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ٻنخ ڃ٪ حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٳٔجپ ىپ أځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أكي ڃن ىٌه حٕڃش ٯَْ -
أرِ رټَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٳٸخٽ ن٬ڂ ٻنخ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ٳڀڄخ 

نض أڅ ٿو كخؿش ٳ٬يٿض ڃ٬و ٳخن٤ڀٸنخ كظَ رَُنخ ٻخڅ ڃن حٿٔلَ َٟد ٫نٶ ٍحكڀظِ ٳ٨ن
٫ن حٿنخّ ٳنِٽ ٫ن ٍحكڀظو ػڂ حن٤ڀٶ ٳظْٰذ ٫نِ كظَ ڃخ أٍحه ٳڄټغ ٣ٌّٚ ػڂ ؿخء ٳٸخٽ 
كخؿظٺ ّخ ڃَْٰس ٷڀض ڃخ ٿِ كخؿش ٳٸخٽ ىپ ڃ٬ٺ ڃخء ٳٸڀض ن٬ڂ ٳٸڄض اٿَ ٷَرش أً اٿَ 

ٳؤكٔن ٯٔڀيڄخ ٷخٽ ٤ْٓلش ڃ٬ڀٸش ٳِ أهَس حٿَكپ ٳؤطْظو رڄخء ٳٜززض ٫ڀْو ٳٰٔپ ّيّو 
أً ٗٺ أٷخٽ ىٿټيڄخ رظَحد أځ ٙ ػڂ ٯٔپ ًؿيو ػڂ ًىذ ّلَٔ ٫ن ّيّو ٫ًڀْو ؿزش ٗخڃْش 
ْٟٸش حٿټڄْن ٳ٠خٷض ٳؤهَؽ ّيّو ڃن طلظيخ اهَحؿخ ٳٰٔپ ًؿيو ًّيّو ٷخٽ ٳْـِء ٳِ 

ٯٔپ حٿٌؿو ڃَطْن ٷخٽ ٙ أىٍُ أىټٌح ٻخڅ أځ ٙ ػڂ ڃٔق رنخْٛظو ًڃٔق ٫ڀَ ليّغ حٿ
٫ڀَ حٿوٴْن ًٍٻزنخ ٳؤىٍٻنخ حٿنخّ ًٷي أٷْڄض حٿٜٚس ٳظٸيڃيڂ ٫زي حٿَكڄن  حٿ٬ڄخڃش ًڃٔق

رن ٫ٌٱ ًٷي ٛڀَ ريڂ ٍٻ٬ش ًىڂ رخٿؼخنْش ٳٌىزض أًًنو ٳنيخنِ ٳٜڀْنخ حٿَٻ٬ش حٿظِ 
 أىٍٻنخ ًٷ٠ْنخ حٿَٻ٬ش حٿظِ ٓزٸنخ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڀَ رن ٫زْي أرٌ ٌّٓٲ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن ٷْْ ٫ن - 
 حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ِّحٽ ڃن أڃظِ ٷٌځ ٧خىَّن ٫ڀَ حٿنخّ كظَ -
 ّؤطْيڂ أڃَ حهلل ًىڂ ٧خىًَڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ كيػنِ ى٘خځ ٫ن ٫ًَس  - 
٘خٍىڂ ٳِ اڃٚٙ حٿڄَأس ٳٸخٽ رن حٿِرَْ أنو كيع ٫ن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٫ن ٫ڄَ أنو حٓظ

 ٿو حٿڄَْٰس9
ٷ٠َ ٳْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿَٰس ٳٸخٽ ٿو ٫ڄَ اڅ ٻنض ٛخىٷخ ٳخثض رؤكي -

 ٬ّڀڂ ًٿٺ ٳ٘يي ڃلڄي رن ڃٔڀڄش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷ٠َ رو.
كٌٽ ٫ن رټَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫خٛڂ حٕ - 

 رن ٫زي حهلل حٿڄِنِ ٫ن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٷخٽ9
أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَص ٿو حڃَأس أه٤زيخ ٳٸخٽ اًىذ ٳخن٨َ اٿْيخ ٳبنو -

أؿيٍ أڅ ّئىځ رْنټڄخ ٷخٽ ٳؤطْض حڃَأس ڃن حٕنٜخٍ ٳو٤زظيخ اٿَ أرٌّيخ ًأهزَطيڄخ رٸٌٽ 
ًٿٺ ٷخٽ ٳٔڄ٬ض ًٿٺ حٿڄَأس ًىِ ٳِ  ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳټؤنيڄخ ٻَىخ

هيٍىخ ٳٸخٿض اڅ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَٹ أڅ طن٨َ ٳخن٨َ ًاٙ ٳبنِ 
 أن٘يٹ ٻؤنيخ ٨٫ڄض ًٿٺ ٫ڀْو ٷخٽ ٳن٨َص اٿْيخ ٳظًِؿظيخ ٳٌٻَ ڃن ڃٌحٳٸظيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن  - 
 حىْڂ ٫ن ٫زْي رن ن٠ڀْش ٫ن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش9ارَ

أڅ حڃَأطْن َٟرض اكيحىڄخ حٕهٍَ ر٬ڄٌى ٳ٤ٔخ١ ٳٸظڀظيخ ٳٸ٠َ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -
٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿيّش ٫ڀَ ٫ٜزش حٿٸخطڀش ًٳْڄخ ٳِ ر٤نيخ ٯَس ٷخٽ ح٫َٕحرِ أطَٰڃنِ ڃن ٙ 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٻپ ًٙ َٗد ًٙ ٛخف ٳخٓظيپ ڃؼپ ًٿٺ ر٤پ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
 أٓـ٪ ٻٔـ٪ ح٫َٕحد ًرڄخ ٳِ ر٤نيخ ٯَس.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ًحرن رټَ ٷخٙ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ًكيػنخ  - 
 ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ ٫زيس رن أرِ ٿزخرش أڅ ًٍحىح ڃٌٿَ حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش أهزَه9

ٺ حٿټظخد ٿو ًُحى انِ ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ أڅ حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٻظذ اٿَ ڃ٬خًّش ٻظذ ًٿ-
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ كْن ّٔڀڂ ٙ اٿو اٙ حهلل ًكيه ٙ َّٗٺ ٿو ٿو حٿڄڀٺ ًٿو حٿلڄي حٿڀيڂ ٙ 
ڃخن٪ ٿڄخ أ٤٫ْض ًٙ ڃ٤٬ِ ٿڄخ ڃن٬ض ًٙ ّنٴ٪ ًح حٿـي ڃنٺ حٿـي ٷخٽ ًٍحى ػڂ ًٳيص ر٬ي 

 ٸٌٽ ٬ًّڀڄيڄٌه.ًٿٺ ٫ڀَ ڃ٬خًّش ٳٔڄ٬ظو ٫ڀَ حٿڄنزَ ّؤڃَ حٿنخّ رٌٿٺ حٿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷَحڅ رن طڄخځ ٫ن ٬ْٓي رن ٫زْي حٿ٤خثِ ٫ن ٫ڀِ رن  - 

 ٍر٬ْش حٕٓيُ ٷخٽ9
ڃخص ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ّٸخٽ ٿو ٷ٣َش رن ٻ٬ذ ٳنْق ٫ڀْو ٳوَؽ حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش -

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ ٳ٬ٜي حٿڄنزَ ٳلڄي حهلل ًأػنَ ٫ڀْو ػڂ ٷخٽ ڃخ رخٽ حٿنٌف ٳِ حٗٓٚځ أڃخ انِ 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ ٻٌد ٫ڀِ ٿْْ ٻټٌد ٫ڀَ أكي أٙ ًڃن ٻٌد ٫ڀِ 
ڃظ٬ڄيح ٳڀْظزٌأ ڃٸ٬يه ڃن حٿنخٍ أٙ ًانِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن 

 ّنق ٫ڀْو ٬ٌّد رڄخ ّنخف رو ٫ڀْو.
ټٚرِ كيػنخ ڃـخٿي ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زيس رن ٓڀْڄخڅ أرٌ ڃلڄي حٿ - 

 حٿ٬٘زِ ٫ن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٷخٽ9
ًٟؤص حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ٳٰٔپ ًؿيو ًًٍح٫ْو ًڃٔق رَأٓو ًڃٔق -

٫ڀَ هٴْو ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٙ أن٩ِ هٴْٺ ٷخٽ ٙ انِ أىهڀظيڄخ ًىڄخ ٣خىَطخڅ ػڂ ٿڂ 
 أڃٖ كخٳْخ ر٬ي ػڂ ٛڀَ ٛٚس حٿٜزق.

خٽ ًؿيص ٳِ ٻظخد أرِ رو٢ ّيه كيػنِ ٫زي حٿڄظ٬خٽ رن ٫زي حٿٌىخد كيػنخ ٫زي حهلل ٷ - 
 كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي حٕڃٌُ كيػنخ حٿڄـخٿي ٫ن ٫خڃَ ٷخٽ9

ٻٔٴض حٿ٘ڄْ ٟلٌس كظَ حٗظيص ٧ڀڄظيخ ٳٸخځ حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٳٜڀَ رخٿنخّ ٳٸخځ ٷيٍ -
ڂ ٍٳ٪ ٍأٓو ڃخ ّٸَأ ٌٍٓس ڃن حٿڄؼخنِ ػڂ ٍٻ٪ ڃؼپ ًٿٺ ػڂ ٍٳ٪ ٍأٓو ػڂ ٍٻ٪ ڃؼپ ًٿٺ ػ

ٳٸخځ ڃؼپ ًٿٺ ػڂ ٍٻ٪ حٿؼخنْش ڃؼپ ًٿٺ ػڂ أڅ حٿ٘ڄْ طـڀض ٳٔـي ػڂ ٷخځ ٷيٍ ڃخ ّٸَأ ٌٍٓس 
ػڂ ٍٻ٪ ًٓـي ػڂ حنَٜٱ ٳ٬ٜي حٿڄنزَ ٳٸخٽ اڅ حٿ٘ڄْ ٻٔٴض ٌّځ طٌٳِ ارَحىْڂ رن 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ اڅ حٿ٘ڄْ 

ٴخڅ ٿڄٌص أكي ًانڄخ ىڄخ آّظخڅ ڃن آّخص حهلل ٫ِ ًؿپ ٳبًح حنټٔٲ ًحكي ًحٿٸڄَ ٙ ّنټٔ
ڃنيڄخ ٳخٳ٫ٌِح اٿَ حٿٜٚس ػڂ نِٽ ٳليع أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٳِ 
حٿٜٚس ٳـ٬پ ّنٴن رْن ّيّو ػڂ أنو ڃي ّيه ٻؤنو ّظنخًٽ ْٗجخ ٳڀڄخ حنَٜٱ ٷخٽ اڅ حٿنخٍ 

أّض ٳْيخ ٛخكذ حٿڄلـن ًحٿٌُ رلَ أىنْض ڃنِ كظَ نٴوض كَىخ ٫ن ًؿيِ ٳَ
 حٿزلَْس ًٛخكزش كڄَْ ٛخكزش حٿيَس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ْٓي رن ّلَْ رن ٬ْٓي حٕڃٌُ ٷخٽ كيػنِ أرِ كيػنخ  - 
 حٿڄـخٿي ٫ن ٫خڃَ ڃؼڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ ًؿيص ٳِ ٻظخد أرِ رو٢ ّيه كيػنِ أرٌ حٿن٠َ حٿلَع رن حٿن٬ڄخڅ  - 
 ٫ن ؿخرَ ٫ن ٫خڃَ ٫ن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٷخٽ9 ٫ن ْٗزخڅ
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ٷ٠َ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿيٌٿْظْن أڅ حٿ٬ٸپ ٫ڀَ حٿ٬ٜزش ًأڅ حٿڄَْحع -
 ٿڀٌٍػش ًأڅ ٳِ حٿـنْن ٯَس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ رټَْ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ  - 
 ن٬ڂ كيػنخ حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش9

ٓخٳَ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳيهپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحىّخ  أنو-
ٳٸ٠َ كخؿظو ػڂ هَؽ ٳؤطخه ٳظٌٟؤ ٳوڀ٪ هٴْو ٳظٌٟؤ ٳڀڄخ ٳَ٭ ًؿي ٍّلخ ر٬ي ًٿٺ ٳ٬خى 
ٳوَؽ ٳظٌٟؤ ًڃٔق ٫ڀَ هٴْو ٳٸڀض ّخ نزِ حهلل نْٔض ٿڂ طوڀ٪ حٿوٴْن ٷخٽ ٻٚ رپ أنض 

 نْٔض ريٌح أڃَنِ ٍرِ ٫ِ ًؿپ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ9 - 
ًٷي ٻنض كٴ٨ض ڃن ٻؼَْ ڃن ٫ڀڄخثنخ رخٿڄيّنش أڅ ڃلڄي رن ٫ڄًَ رن كِځ ٻخڅ ًَُّ -

٫ن حٿڄَْٰس أكخىّغ ڃنيخ أنو كيػو أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن ٯٔپ 
 ڃْظخ ٳڀْٰظٔپ.

أرِ كيػنخ كْٔن كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ًٍحى كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 
 ٫ن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حهلل ٻَه ٿټڂ ػٚػخ ٷْپ ًٷخٽ ًٻؼَس حٿٔئحٽ -
ًاٟخ٫ش حٿڄخٽ ًكَځ ٫ڀْټڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأى حٿزنخص ٫ًٸٌٵ حٕڃيخص 

 ًڃن٪ ًىخص.
ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ ُحثيس كيػنخ ڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن كيػنخ ٫ز - 

 ٫زْي رن ن٠ڀش ٫ن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش9
أڅ حڃَأس َٟرظيخ حڃَأس ر٬ڄٌى ٳ٤ٔخ١ ٳٸظڀظيخ ًىِ كزڀَ ٳؤطِ ريخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

حٿـنْن ًٓڀڂ ٳٸ٠َ ٳْيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ٫ٜزش حٿٸخطڀش رخٿيّش ًٳِ 
ٯَس ٳٸخٽ ٫ٜزظيخ أنيُ ڃن ٙ ٬٣ڂ ًٙ َٗد ًٙ ٛخف ٳخٓظيپ ڃؼپ ًٿٺ ر٤پ ٳٸخٽ 

 ٓـ٪ ڃؼپ ٓـ٪ ح٫َٕحد ًٷخٽ ٬ٗزش ٓڄ٬ض ٫زْيح.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ڃنٌٍٜ أهزَنِ ٷخٽ9 - 
ٻخنظخ طلض  ٓڄ٬ض ارَحىْڂ ّليع ٫ن ٫زْي رن ن٠ڀش ٫ن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش أڅ حڃَأطْن-

ٍؿپ ٳٰخٍطخ ٳ٠َرظيخ ر٬ڄٌى ٳ٤ٔخ١ ٳٸظڀيخ ٳخهظٜڄٌح اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ٳٸخٽ أكيىڄخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻْٲ نيُ ڃن ٙ أٻپ ًٙ َٗد ًٙ ٛخف ٳخٓظيپ ٳٸخٽ 
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٓـ٪ ٻٔـ٪ ح٫َٕحد ٷخٽ ٳٸ٠َ ٳْو ٯَس ٷخٽ ًؿ٬ڀو ٫ڀَ 

 ٫خٷڀش حٿڄَأس.
نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ٫خٛڂ حرن رييٿش كيػ - 

 ًكڄخى ٫ن أرِ ًحثپ ٫ن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش9
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطَ ٫ڀَ ٓزخ٣ش رنِ ٳٚڅ ٳزخٽ ٷخثڄخ ٷخٽ كڄخى رن -

 أرِ ٓڀْڄخڅ ٳٴلؾ ٍؿڀْو.
حٿٸخٓڂ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن  - 

 ٫ن كْٜن ٫ن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٷخٽ9
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ٍأّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهٌ رلـِس ٓٴْخڅ رن أرِ ٓيپ ًىٌ ّٸٌٽ ّخ ٓٴْخڅ رن -
 أرِ ٓيپ ٙ طٔزپ اُحٍٹ ٳبڅ حهلل ٙ ّلذ حٿڄٔزڀْن.

٫ن ٍؿپ ڃن ًٿي حٿڄَْٰس  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنِ ڃٔڀڄش رن نٌٳپ - 
 رن ٬ٗزش ٫ن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٷخٽ9

 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿڄؼڀش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن حٿڄَْٰس  - 

 رن ٬ٗزش9
ء ريخ اٿَ حٿنزِ أنو ٛلذ ٷٌڃخ ڃن حٿڄَ٘ٻْن ٳٌؿي ڃنيڂ ٯٴڀش ٳٸظڀيڂ ًأهٌ أڃٌحٿيڂ ٳـخ-

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤرَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّٸزڀيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ٫خٛڂ ٫ن رټَ رن ٫زي حهلل ٫ن  - 

 حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٷخٽ9
 ه٤زض حڃَأس ٳٸخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أن٨َص اٿْيخ ٷڀض ٙ ٷخٽ ٳخن٨َ-

 اٿْيخ ٳبنو أكٍَ أڅ ّئىځ رْنټڄخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن آڄخ٫ْپ ٫ن ٷْْ  - 

 ٫ن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٷخٽ9
ڃخ ٓؤٽ أكي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٻؼَ ڃڄخ ٓؤٿض أنزؤنخ ٫نو ٳٸخٽ انو ٙ ٠َّٹ ٷخٽ -

 أىٌڅ ٫ڀَ حهلل ڃن ًٿٺ. ٷڀض انيڂ ّٸٌٿٌڅ ڃ٬و نيَ ًٻٌح ًٻٌح ٷخٽ ىٌ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٯزَحىْڂ رن أرِ حٿ٬زخّ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ  - 

 حٿِنخى ٫ن أرِ حٿِنخى ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ ٷخٽ9
ٷخٽ حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڄٔق ٫ڀَ ٧يٌٍ حٿوٴْن -

 ًحٿيخٗڄِ أ٠ّخ.ٷخٽ ٫زي حهلل ٷخٽ أرِ كيػنخه َّٓؾ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ٷخٽ ٓڄ٬ض رټَ رن ٫زي  - 

 حهلل ّليع ٫ن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش أنو ٷخٽ9
هٜڀظخڅ ٙ أٓؤٽ ٫نيڄخ أكيح ڃن حٿنخّ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٬ڀيڄخ -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ٛٚس حٗڃخځ هڀٲ حٿَؿپ ڃن ٫ٍْظو ًٷي ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل
هڀٲ ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ٍٻ٬ش ڃن ٛٚس حٿٜزق ًڃٔق حٿَؿپ ٫ڀَ هٴْو ًٷي ٍأّض 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڄٔق ٫ڀَ حٿوٴْن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ٫ٌحنش ٷخٽ أنزؤنِ أرٌ ٬ْٓي ٷخٽ أنزؤنِ  - 

 ًٍحى ٻخطذ حٿڄَْٰس ٷخٽ9
خًّش اٿَ حٿڄَْٰس أڅ ٻظذ اٿِ رِ٘ء ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻظذ ڃ٬-

ٳٸخٽ ٻخڅ اًح ٛڀَ ٳٴَ٭ ٷخٽ ٙ اٿو اٙ حهلل ٷخٽ ًأ٧نو ٷخٽ ًكيه ٙ َّٗٺ ٿو ٿو حٿڄڀٺ ًٿو 
حٿلڄي ًىٌ ٫ڀَ ٻپ ِٗء ٷيَّ حٿڀيڂ ٙ ڃخن٪ ٿڄخ أ٤٫ْض ًٙ ڃ٤٬ِ ٿڄخ ڃن٬ض ًٙ ّنٴ٪ ًح 

 حٿـي ڃنٺ حٿـي.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿ٬ڄٖ ٫ن أرِ حٿ٠لَ كي - 

 ٫ن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٷخٽ9
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ٻنض ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ٳٸ٠َ كخؿظو ػڂ ؿجظو رؤىًحس ڃن ڃخء ٫ًڀْو -
 ؿزش ٗخڃْش ٷخٽ ٳڀڂ ّٸيٍ أڅ ّوَؽ ّيّو ڃن ٻڄْيخ ٳؤهَؽ ّيّو ڃن أٓٴڀيخ ػڂ طٌٟؤ ًڃٔق

 ٫ڀَ هٴْو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن ٫زخى  - 

 رن ُّخى ڃن ًٿي حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٫ن أرْو ٫ن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش9
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىذ ٿلخؿظو ٳِ ٯًِس طزٌٹ ٷخٽ حٿڄَْٰس ٳٌىزض -

ڀْو ًٓڀڂ ٳٔټزض ٫ڀْو ڃخء ٳٰٔپ ًؿيو ػڂ ًىذ ڃ٬و رڄخء ٳـخء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫
ّوَؽ ّيّو ڃن ٻڂ ؿزظو ٳڀڂ ّٔظ٤٪ ڃن ْٟٶ ٻڂ حٿـزش ٳؤهَؿيخ ڃن طلض ؿزظو ٳٰٔپ 
ّيّو ًڃٔق رَأٓو ًڃٔق ٫ڀَ حٿوٴْن ٳـخء حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًزي حٿَكڄن رن 

حٿَٻ٬ش ٫ٌٱ ّئڃيڂ ًٷي ٛڀَ ريڂ ٍٻ٬ش ٳٜڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٬يڂ 
 حٿظِ رٸْض ٫ڀْيڂ ٳڀڄخ ٳَ٭ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أكٔنظڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخه ڃ٬ٜذ رن ٫زي حهلل حٿِرَُْ كيػنِ ڃخٿٺ رن أنْ  - 
ٷخٽ ڃ٬ٜذ ليّغ ٫ن حرن ٗيخد ٫ن ٫زخى رن ُّخى ڃن ًٿي حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٳٌٻَ ىٌح حٿ

 ًأه٤ؤ ٳْو ڃخٿٺ ه٤ؤ ٷزْلخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي حٿليحى كيػنخ ٬ْٓي رن ٫زْي حهلل حٿؼٸٴِ ٫ن  - 

 ُّخى رن ؿزَْ ٫ن أرْو ٫ن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿَحٻذ هڀٲ حٿـنخُس ًحٿڄخِٗ كْغ ٗخء ڃنيخ -

 ًحٿ٤ٴپ ّٜڀَ ٫ڀْو.
 ّي أنزؤنخ حٿڄ٬ٌٔىُ ٫ن ُّخى رن ٫ٚٷش ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّ - 
ٛڀَ رنخ حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٳڀڄخ ٛڀَ ٍٻ٬ظْن ٷخځ ًٿڂ ّـڀْ ٳٔزق رو ڃن هڀٴو ٳؤٗخٍ -

اٿْيڂ أڅ ٷٌڃٌح ٳڀڄخ ٳَ٭ ڃن ٛٚطو ٓڀڂ ػڂ ٓـي ٓـيطْن ًٓڀڂ ػڂ ٷخٽ ىټٌح ٛن٪ رنخ 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

ِّّي أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن ڃلڄي ٷخٽ ىهڀض ڃٔـي حٿـخڃ٪  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 
ٳبًح ٫ڄًَ رن ًىذ حٿؼٸٴِ ٷي ىهپ ڃن حٿنخكْش حٕهٍَ ٳخٿظٸْنخ ٷَّزخ ڃن ٢ًٓ حٿڄٔـي 

 ٳٸخٽ9ليّغ ًٻخڅ ّلذ ڃخ ٓخٵ اٿِ ڃن هَْ ٳخرظيأنِ رخٿليّغ ٳخرظيأنِ رخٿ
ٷخٽ ٷڀنخ ىپ أځ  ليّغٻنخ ٫ني حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٳِحىه ٳِ نٴِٔ طٜيّٸخ حٿٌُ ٷَد رو حٿ-

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿپ ڃن ىٌه حٕڃش ٯَْ أرِ رټَ حٿٜيّٶ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ 
٫نو ٷخٽ ن٬ڂ ٻنخ ٳِ ٓٴَ ٻٌح ًٻٌح ٳڀڄخ ٻخڅ ٳِ حٿٔلَ َٟد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ٫نٶ ٍحكڀظو ًحن٤ڀٶ ٳظز٬ظو ٳظْٰذ ٫نِ ٓخ٫ش ػڂ ؿخء ٳٸخٽ كخؿظٺ ٳٸڀض ٿْٔض ٿِ 

ٌٽ حهلل ٷخٽ ىپ ڃن ڃخء ٷڀض ن٬ڂ ٳٜززض ٫ڀْو ٳٰٔپ ّيّو ػڂ ٯٔپ ًؿيو ػڂ كخؿش ّخ ٍٓ
ًىذ ّلَٔ ٫ن ًٍح٫ْو ًٻخنض ٫ڀْو ؿزش ٿو ٗخڃْش ٳ٠خٷض ٳؤىهپ ّيّو ٳؤهَؿيڄخ ڃن 
طلض حٿـزش ٳٰٔپ ًؿيو ًٯٔپ ًٍح٫ْو ًڃٔق رنخْٛظو ًڃٔق ٫ڀَ حٿ٬ڄخڃش ٫ًڀَ حٿوٴْن 

رن ٫ٌٱ ّئڃيڂ ًٷي ٛڀَ ٍٻ٬ش  ػڂ ٿلٸنخ رخٿنخّ ًٷي أٷْڄض حٿٜٚس ٫ًزي حٿَكڄن
 ٳٌىزض ًًٕنو ٳنيخنِ ٳٜڀْنخ حٿظِ أىٍٻنخ ًٷ٠ْنخ حٿظِ ٓزٸنخ ريخ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ ؿََّ رن كخُځ ٫ن ڃلڄي رن  - 
 َّْٓن ٷخٽ كيػنِ ٍؿپ ٫ن ٫ڄًَ رن ًىذ ٬ّنِ ٳٌٻَ نلٌه.

أنزؤنخ آڄخ٫ْپ ٬ّنِ حرن أرِ هخٿي ٫ن ٷْْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي  - 
 أرِ كخُځ ٫ن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ٙ ِّحٽ نخّ ڃن أڃظِ ّٸخطڀٌڅ ٫ڀَ حٿلٶ ٧خىَّن كظَ ّؤطْيڂ أڃَ حهلل ٫ِ ًؿپ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ آڄخ٫ْپ رن أرِ هخٿي ٫ن ٷْْ رن أرِ - 

 كخُځ ٫ن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٷخٽ9
ڃخ ٓؤٽ أكي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿيؿخٽ أٻؼَ ڃڄخ ٓؤٿظو ٫نو ٳٸخٽ ٿِ أُ -

رنِ ًڃخ ّنٜزٺ ڃنو انو ٿن ٠َّٹ ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل انيڂ ٫ِّڄٌڅ أڅ ڃ٬و ؿزخٽ 
 حٿوزِ ًأنيخٍ حٿڄخء ٳٸخٽ ىٌ أىٌڅ ٫ڀَ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃن ًحٹ.

هلل كيػنِ أرِ كيػنخ ى٘خځ رن ٫زي حٿڄڀٺ أرٌ حٿٌٿْي كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٫زي كيػنخ ٫زي ح - 
 حٿڄڀٺ ٫ن ًٍحى ٻخطذ حٿڄَْٰس ٫ن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش9

ٷخٽ ٬ٓي رن ٫زخىس ٿٌ ٍأّض ٍؿٚ ڃ٪ حڃَأطِ ٿ٠َرظو رخٿْٔٲ ٯَْ ڃٜٴق ٳزڀٮ ًٿٺ -
أٯَْ ڃنو ًحهلل  ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أط٬ـزٌڅ ڃن ٯَْس ٬ٓي ًحهلل ٕنخ

أٯَْ ڃنِ ًڃن أؿپ ٯَْس حهلل كَځ حٿٴٌحكٖ ڃخ ٧يَ ڃنيخ ًڃخ ر٤ن ًٙ ٗوٚ أٯَْ ڃن 
حهلل ًٙ ٗوٚ أكذ اٿْو حٿ٬ٌٍ ڃن حهلل ڃن أؿپ ًٿٺ ر٬غ حهلل حٿڄَٓڀْن ڃزَّ٘ن ًڃنٌٍّن 

 ًٙ ٗوٚ أكذ اٿْو ڃيكش ڃن حهلل ڃن أؿپ ًٿٺ ٫ًي حهلل حٿـنش.
كيػنخ ٫زْي حهلل حٿٸٌحٍَُّ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ربٓنخىه ڃؼڀو ٌٓحء كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 

أٗي ٫ڀَ حٿـيڄْش ڃن ىٌح كيّغ ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ ٫زْي حهلل حٿٸٌحٍَُّ ٿْْ 
 ٷٌٿو ٙ ٗوٚ أكذ اٿْو ڃيكش ڃن حهلل ٫ِ ًؿپ.ليّغ حٿ
ّخى ٷخٽ ٓڄ٬ض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ى٘خځ رن ٫زي حٿڄڀٺ كيػنخ ٫زْي حهلل رن ا - 

 اّخى ّليع ٫ن ٷزْٜش رن رَڃش ٫ن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٷخٽ9
هَؿض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ر٬ٞ ڃخ ٻخڅ ّٔخٳَ ٳَٔنخ كظَ اًح ٻنخ -

ٳِ ًؿو حٿٔلَ حن٤ڀٶ كظَ طٌحٍٍ ٫نِ ٳ٠َد حٿوٚء ػڂ ؿخء ٳي٫خ ر٤يٌٍ ٫ًڀْو ؿزش 
ڂ ٯٔپ ًؿيو ًّيّو ًڃٔق رَأٓو ًڃٔق ٗخڃْش ْٟٸش حٿټڄْن ٳؤىهپ ّيه ڃن أٓٴپ حٿـزش ػ

 ٫ڀَ حٿوٴْن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ڃلڄي رن ٫ڄًَ ٫ن أرِ ٓڀڄش  - 

 ٫ن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٷخٽ9
ٻنض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ر٬ٞ أٓٴخٍه ًٻخڅ اًح ًىذ أر٬ي ٳِ -

 نِ رڄخء ٳٌٻَ حٿليّغ.حٿڄٌىذ ٳٌىذ ٿلخؿظو ًٷخٽ ّخ ڃَْٰس حطز٬
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن كڄْي ٫ن رټَ ٫ن كڄِس رن  - 

 حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٫ن أرْو ٷخٽ9
طوڀٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸ٠َ كخؿظو ٳٸخٽ ىپ ڃ٬ٺ ٣يٌٍ ٷخٽ ٳخطز٬ظو -

ٻخڅ ٳِ ّيُ حٿـزش رڄ٠ْخس ٳْيخ ڃخء ٳٰٔپ ٻٴْو ًًؿيو ػڂ ًىذ ّلَٔ ٫ن ًٍح٫ْو ً
ْٟٶ ٳخهَؽ ّيّو ڃن طلض حٿـزش ٳٰٔپ ًٍح٫ْو ػڂ ڃٔق ٫ڀَ ٫ڄخڃظو ًهٴْو ًٍٻذ 
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ًٍٻزض ٍحكڀظِ ٳخنظيْنخ اٿَ حٿٸٌځ ًٷي ٛڀَ ريڂ ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ٍٻ٬ش ٳڀڄخ أكْ 
رخٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىذ ّظؤهَ ٳؤًڃؤ اٿْو أڅ ّظڂ حٿٜٚس ًٷخٽ ٷي أكٔنض ٻٌٿٺ 

 ٳخٳ٬پ.
خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن حرن أرِ ٿْڀَ ٫ن حٿ٬٘زِ كيػن - 

٫ن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش أنو ٷخځ ٳِ حٿَٻ٬ظْن حًٕٿْْن ٳٔزلٌح رو ٳڀڂ ّـڀْ ٳڀڄخ ٷ٠َ 
 ٛٚطو ٓـي ٓـيطْن ر٬ي حٿظٔڀْڂ ػڂ ٷخٽ ىټٌح ٳ٬پ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ حٿڄزخٍٹ ٷخٽ أهزَنِ ُّخى رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 
 ؿزَْ أهزَنِ أرِ ٫ن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

حٿَحٻذ هڀٲ حٿـنخُس ًحٿڄخِٗ أڃخڃيخ ٷَّزخ ٫ن ّڄْنيخ أً ٫ن ّٔخٍىخ ًحٿٔٸ٢ ّٜڀَ -
 ٫ڀْو ًّي٫ِ ٿٌحٿيّو رخٿڄٰٴَس ًحٿَكڄش.

نِ أرِ كيػنخ ٬ٓي ٬ًّٸٌد ٷخٙ كيػنخ أرِ ٫ن ٛخٿق ٫ن حرن ٗيخد كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 
كيػنِ ٫زخى رن ُّخى ٷخٽ ٬ٓي رن أرِ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ًَس رن حٿڄَْٰس ٫ن أرْو حٿڄَْٰس رن 

 ٬ٗزش أنو ٷخٽ9
طوڀٴض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٯًِس طزٌٹ ٳظزَُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

ىًحس ٷخٽ ٳٜززض ٫ڀَ ّيُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ٍؿ٪ اٿِ ًڃ٬ِ حٕ
ًٓڀڂ ػڂ حٓظنؼَ ٷخٽ ٬ّٸٌد ػڂ طڄ٠ڄٞ ػڂ ٯٔپ ًؿيو ػٚع ڃَحص ػڂ أٍحى أڅ ّٰٔپ 
ّيّو ٷزپ أڅ ّوَؿيڄخ ڃن ٻڄِ ؿزظو ٳ٠خٵ ٫نو ٻڄخىخ ٳؤهَؽ ّيه ڃن حٿـزش ٳٰٔپ ّيه 

ػڂ ٫ڄي اٿَ  حٿْڄنَ ػٚع ڃَحص ًّيه حٿٍَْٔ ػٚع ڃَحص ًڃٔق روٴْو ًٿڂ ّن٫ِيڄخ
حٿنخّ ٳٌؿيىڂ ٷي ٷيڃٌح ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ّٜڀِ ريڂ ٳؤىٍٹ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ اكيٍ حٿَٻ٬ظْن ٳٜڀَ ڃ٪ حٿنخّ حٿَٻ٬ش حٓهَس رٜٚس ٫زي حٿَكڄن ٳڀڄخ ٓڀڂ 
٫زي حٿَكڄن ٷخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظڂ ٛٚطو ٳؤٳ٩ِ حٿڄٔڀڄٌڅ ٳؤٻؼًَح 

َ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٷزپ ٫ڀْيڂ ٳٸخٽ ٷي أكٔنظڂ ًأٛزظڂ حٿظٔزْق ٳڀڄخ ٷ٠
 ّٰز٤يڂ أڅ ٛڀٌح حٿٜٚس ٿٌٷظيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن حرن ڃييُ كيػنخ أرٌ ىٚٽ ٫ن كڄْي رن  - 
 ىٚٽ ٫ن أرِ رَىس ٫ن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٷخٽ9

ٳٌؿي ڃنِ ٍّق حٿؼٌځ ٳٸخٽ ڃن أٻپ حٿؼٌځ ٷخٽ حنظيْض اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
 ٳؤهٌص ّيه ٳؤىهڀظيخ ٳٌؿي ٛيٍُ ڃ٬ٌٜرخ ٷخٽ اڅ ٿٺ ٫ٌٍح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ًكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 
كيػنخ ُّي رن حٿلزخد أنزؤنخ ٓٴْخڅ حٿڄ٬نِ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن ٫زْي رن ن٠ڀش 

 حٿوِح٫ِ ٫ن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش9 ٷخٽ ُّي
أڅ َٟطْن َٟرض اكيحىڄخ حٕهٍَ ر٬ڄٌى ٳ٤ٔخ١ ٳٸظڀظيخ ٳٸ٠َ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿيّش ٫ڀَ ٫ٜزش حٿٸخطڀش ًٳْڄخ ٳِ ر٤نيخ ٯَس ٳٸخٽ ح٫َٕحرِ أطَٰڃنِ ڃن ٙ 
ڂ أٻپ ًٙ َٗد ًٙ ٛخف ٳخٓظيپ ٳڄؼپ ًٿٺ ر٤پ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ

 أٓـ٪ ٻٔـ٪ ح٫َٕحد ًٿڄخ ٳِ ر٤نيخ ٯَس.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ُحثيس ٫ن ُّخى رن ٫ٚٷش ٷخٽ  - 
 ٓڄ٬ض حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ّٸٌٽ9

انټٔٴض حٿ٘ڄْ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ ڃخص ارَحىْڂ ٳٸخٽ حٿنخّ -
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حٿ٘ڄْ ًحٿٸڄَ آّظخڅ ڃن  حنټٔٴض ٿڄٌص ارَحىْڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل

 آّخص حهلل ٙ ّنټٔٴخڅ ٿڄٌص أكي ًٙ ٿلْخطو ٳبًح ٍأّظڄٌه ٳخى٫ٌح حهلل ًٛڀٌح كظَ طنټ٘ٲ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ هخٿي حٿلٌحء كيػنِ حرن أ٩ٌٗ ٫ن  - 

 حٿ٬٘زِ ٷخٽ كيػنِ ٻخطذ حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٷخٽ9
خًّش اٿَ حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش أڅ حٻظذ اٿِ رِ٘ء ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٻظذ ڃ٬-

٫ڀْو ًٓڀڂ ٳټظذ اٿْو انِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ حهلل ٻَه ٿټڂ 
 ٷْپ ًٷخٽ ًاٟخ٫ش حٿڄخٽ ًٻؼَس حٿٔئحٽ.

رن حٿڄَْٰس  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ أنزؤنخ ٿْغ ٫ن ڃـخىي ٫ن حٿ٬ٸخٍ - 
 رن ٬ٗزش ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9

 ڃن حٻظٌٍ أً حٓظَٷَ ٳٸي رَة ڃن حٿظٌٻپ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ أنزؤنخ ٌّنْ ٫ن ُّخى رن ؿزَْ ٫ن أرْو أڅ  - 

 حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٷخٽ9
خ ًّڄْنيخ ًٗڄخٿيخ ٷَّزخ ًحٿٔٸ٢ حٿَحٻذ َّْٔ هڀٲ حٿـنخُس ًحٿڄخِٗ ّڄِ٘ هڀٴيخ ًأڃخڃي-

ّٜڀِ ٫ڀْو ّي٫ِ ٿٌحٿيّو رخٿ٬خٳْش ًحٿَكڄش ٷخٽ ٌّنْ ًأىپ ُّخى ٌّٻًَڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأڃخ أنخ ٳٚ أكٴ٨و.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ أنزؤنخ أٌّد ٫ن ڃلڄي رن َّْٓن ٫ن ٫ڄًَ  - 
 رن ًىذ حٿؼٸٴِ ٷخٽ9

رن ٬ٗزش ٳٔجپ ىپ أځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أكي ڃن ىٌه حٕڃش ٯَْ  ٻنخ ٫ني حٿڄَْٰس-
ٷخٽ ٻنخ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ ليّغ أرِ رټَ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٳِحىه ٫نيُ طٜيّٸخ حٿٌُ ٷَد رو حٿ

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ٳڀڄخ ٻخڅ ڃن حٿٔلَ َٟد ٫ٸذ ٍحكڀظِ ٳ٨ننض أڅ ٿو كخؿش 
ِٽ ٫ن ٍحكڀظو ػڂ حن٤ڀٶ ٳظْٰذ ٫نِ كظَ ٳ٬يٿض ڃ٬و ٳخن٤ڀٸنخ كظَ رَُنخ ٫ن حٿنخّ ٳن

ڃخ أٍحه ٳڄټغ ٣ٌّٚ ػڂ ؿخء ٳٸخٽ كخؿظٺ ّخ ڃَْٰس ٷڀض ڃخ ٿِ كخؿش ٳٸخٽ ىپ ڃ٬ٺ ڃخء 
ٷڀض ن٬ڂ ٳٸڄض اٿَ ٷَرش أً ٷخٽ ٤ْٓلش ڃ٬ڀٸش ٳِ آهَس حٿَكپ ٳؤطْظو ريخ ٳٜززض ٫ڀْو 

و ػڂ ًىذ ٳٰٔپ ّيّو ٳؤكٔن ٯٔڀيڄخ ٷخٽ ًأٗٺ أٷخٽ ىٿټيڄخ رظَحد أځ ٙ ػڂ ٯٔپ ًؿي
ّلَٔ ٫ن ّيه ٫ًڀْو ؿزش ٗخڃْش ْٟٸش حٿټڂ ٳ٠خٷض ٳؤهَؽ ّيّو ڃن طلظيخ اهَحؿخ ٳٰٔپ 

ٯٔپ حٿٌؿو ڃَطْن ٳٚ أىٍُ أىټٌح ٻخڅ أځ ٙ ػڂ ليّغ ًؿيو ًّيّو ٷخٽ ٳْـِء ٳِ حٿ
ڃٔق رنخْٛظو ًڃٔق ٫ڀَ حٿ٬ڄخڃش ًڃٔق ٫ڀَ حٿوٴْن ػڂ ٍٻزنخ ٳؤىٍٻنخ حٿنخّ ًٷي أٷْڄض 

حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ًٷي ٛڀَ ريڂ ٍٻ٬ش ًىڂ ٳِ حٿؼخنْش ٳٌىزض أًًنو  حٿٜٚس ٳظٸيڃيڂ ٫زي
 ٳنيخنِ ٳٜڀْنخ حٿَٻ٬ش حٿظِ أىٍٻنخ ًٷ٠ْنخ حٿظِ ٓزٸنخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃنٌٍٜ ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 
 حٿڄْٔذ رن ٍحٳ٪ ّليع ٫ن ًٍحى ٻخطذ حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش9
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ڃ٬خًّش أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ اٿو اٙ حهلل ًكيه  أڅ حٿڄَْٰس ٻظذ اٿَ-
ٙ َّٗٺ ٿو ٿو حٿڄڀٺ ًٿو حٿلڄي ًىٌ ٫ڀَ ٻپ ِٗء ٷيَّ حٿڀيڂ ٙ ڃخن٪ ٿڄخ أ٤٫ْض ًٙ 

 ڃ٤٬ِ ٿڄخ ڃن٬ض ًٙ ّنٴ٪ ًح حٿـي ڃنٺ حٿـي.
زْذ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًريِ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ك - 

أرِ ػخرض ٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ ٷخٽ ٓڄ٬ض ڃْڄٌڅ رن أرِ ٗزْذ ّليع ٫ن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش 
 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9

 ڃن ًٍٍ ٫نِ كيّؼخ ًىٌ ٍَّ أنو ٻٌد ٳيٌ أكي حٿټٌحرْن.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٌّٓٲ حٍُٕٵ ٫ن َّٗٺ ٫ن رْخڅ ٫ن  - 

 أرِ كخُځ ٫ن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٷخٽ9رَ٘ ٫ن ٷْْ رن 
ٻنخ نٜڀِ ڃ٪ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚس حٿ٨يَ رخٿيخؿَس ٳٸخٽ ٿنخ ٌٍٓٽ حهلل -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أرَىًح رخٿٜٚس ٳبڅ ٗيس حٿلَ ڃن ٳْق ؿينڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٫ن  - 

 ن ٬ٗزش أنو ٷخٽ9حٿڄَْٰس ر
ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ آهٌح رلـِس ٓٴْخڅ رن أرِ ٓيپ ٳٸخٽ ّخ ٓٴْخڅ رن -

 أرِ ٓيپ ٙ طٔزپ اُحٍٹ ٳبڅ حهلل ٙ ّلذ حٿڄٔزڀْن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ َّٗٺ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن كْٜن رن ٫ٸزش  - 

 ٫ن حٿڄَْٰس.
 ػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى ٫ن ٷزْٜش رن ؿخرَ ٫ن حٿڄَْٰس.كيػنخ ٫زي حهلل كي - 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ٷخٽ ٫ن كْٜن ٫ن حٿڄَْٰس. - 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ڃٔڀڂ ٫ن ڃًَٔٵ ٫ن  - 

 حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٷخٽ9
ٳِ ٓٴَ ٳٸخٽ ٿِ ّخ ڃَْٰس هٌ حٕىًحس ٷخٽ ٳؤهٌطيخ ٻنض ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

ٷخٽ ػڂ حن٤ڀٸض ڃ٬و ٳخن٤ڀٶ كظَ طٌحٍٍ ٫نِ ٳٸ٠َ كخؿظو ػڂ ؿخء ٫ًڀْو ؿزش ٗخڃْش 
ْٟٸش حٿټڄْن ٷخٽ ٳٌىذ ّوَؽ ّيّو ڃنيخ ٳ٠خٷض ٳؤهَؽ ّيّو ڃن أٓٴپ حٿـزش ٳٜززض 

 ٫ڀْو ٳظٌٟؤ ًٌٟءه ٿڀٜٚس ػڂ ڃٔق ٫ڀَ هٴْو ػڂ ٛڀَ.
 كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ٫ڀِ ٫ن حرن ٌٗٷش ٫ن ًٍحى ڃٌٿَ حٿڄَْٰس كيػنخ ٫زي حهلل - 

 رن ٬ٗزش ٷخٽ9
ٻظذ ڃ٬خًّش اٿَ حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش أڅ اٻظذ اٿِ رِ٘ء ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْْ رْنٺ ًرْنو أكي ٷخٽ ٳؤڃڀَ ٫ڀِ ًٻظزض ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ػخ ًنيَ ٫ن ػٚع ٳؤڃخ حٿؼٚع حٿٚطِ نيَ ٫نين ٳٸْپ ًٷخٽ ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ حهلل كَځ ػٚ

 ًحٿلخٱ حٿٔئحٽ ًاٟخ٫ش حٿڄخٽ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ ٯَْ ًحكي ڃنيڂ ڃَْٰس ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن  - 

 ًٍحى ٻخطذ حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش أڅ ڃ٬خًّش ٻظذ اٿَ حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش9
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳټظذ اٿْو حٿڄَْٰس انِ ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهللليّغ حٻظذ اٿِ ر-

ٓڄ٬ظو ّٸٌٽ ٫ني حنَٜحٳو ڃن حٿٜٚس ٙ اٿو اٙ حهلل ًكيه ٙ َّٗٺ ٿو ٿو حٿڄڀٺ ًٿو حٿلڄي 
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ًىٌ ٫ڀَ ٻپ ِٗء ٷيَّ ػٚع ڃَحص ًٻخڅ ّنيَ ٫ن ٷْپ ًٷخٽ ًٻؼَس حٿٔئحٽ ًاٟخ٫ش 
 حٿڄخٽ ًڃن٪ ًىخص ٫ًٸٌٵ حٕڃيخص ًًأى حٿزنخص.

زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ حرن ٫ٌڅ ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ٫ًَس كيػنخ ٫ - 
 رن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٫ن أرْو ٫ًن حرن َّْٓن ٍٳ٬و اٿَ حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٷخٽ9

ٻنخ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٰڄِ ٧يَُ أً ٻظٴِ رِ٘ء ٻخڅ ڃ٬و ٷخٽ ًطز٬ظو -
ػڂ ؿخء ٳٸخٽ أڃ٬ٺ ڃخء ٷڀض ن٬ڂ ًڃ٬ِ  ٳٸ٠َ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كخؿظو

٤ْٓلش ڃن ڃخء ٳٰٔپ ًؿيو ًٻخنض ٫ڀْو ؿزش ٗخڃْش ْٟٸش حٿټڄْن ٳؤىهپ ّيه ٳَٳ٪ حٿـزش 
٫ڀَ ٫خطٸو ًأهَؽ ّيه ڃن أٓٴپ حٿـزش ٳٰٔپ ًٍح٫ْو ًڃٔق ٫ڀَ حٿ٬ڄخڃش ٷخٽ ًًٻَ 

ٿَكڄن حٿنخْٛش رِ٘ء ًڃٔق ٫ڀَ هٴْو ػڂ أٷزڀنخ ٳؤىٍٻنخ حٿٸٌځ ٳِ ٛٚس حٿٰيحس ٫ًزي ح
 ّئڃيڂ ًٷي ٛڀٌح ٍٻ٬ش ٳٌىزض ًًٕنو ٳنيخنِ ٳٜڀْنخ ڃ٬و ٍٻ٬ش ًٷ٠ْنخ حٿظِ ٓزٸنخ ريخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ًڃلڄي رن رټَ ٷخٙ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ  - 
ػثاد تٓ ص٠اد أْ ػشٚج تٓ اٌّغ١شج تٓ ؽؼثح أخثشٖ أْ ؼذ٠س كيػنِ حرن ٗيخد ٫ن 

 أخثشٖ اٌّغ١شج تٓ ؽؼثح 
أنو ٯِح ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯًِس طزٌٹ ٷخٽ حٿڄَْٰس ٳظزَُ ٌٍٓٽ حهلل -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷزپ حٿٰخث٢ ٳلڄڀض ڃ٬و أىًحس ٷزپ ٛٚس حٿٴـَ ٳڀڄخ ٍؿ٪ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿِ أهٌص أىَّٶ ٫ڀَ ّيّو ڃن حٕىًحس ًٯٔپ ّيّو ػٚع ڃَحٍ ػڂ 

ىذ ّوَؽ ؿزظو ٫ن ًٍح٫ْو ٳ٠خٵ ُٻڄخ ؿزظو ٳؤىهپ ّيّو ٳِ حٿـزش كظَ ٯٔپ ًؿيو ػڂ ً
أهَؽ ًٍح٫ْو ڃن أٓٴپ حٿـزش ًٯٔپ ًٍح٫ْو اٿَ حٿڄَٳٸْن ػڂ ڃٔق ٫ڀَ هٴْو ػڂ أٷزپ 
ٷخٽ حٿڄَْٰس ٳؤٷزڀض ڃ٬و كظَ نـي حٿنخّ ٷي ٷيڃٌح ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ّٜڀِ ريڂ 

ڀَ ڃ٪ حٿنخّ حٿَٻ٬ش حٓهَس ٳڀڄخ ٳؤىٍٹ اكيٍ حٿَٻ٬ظْن ٷخٽ ٫زي حٿَُحٵ ًحرن رټَ ٳٜ
ٓڀڂ ٫زي حٿَكڄن ٷخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظڂ ٛٚطو ٳؤٳ٩ِ ًٿٺ حٿڄٔڀڄْن 
ٳؤٻؼًَح حٿظٔزْق ٳڀڄخ ٷ٠َ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚطو أٷزپ ٫ڀْيڂ ػڂ ٷخٽ 

 أكٔنظڂ أً ٷي أٛزظڂ ّٰز٤يڂ أڅ ٛڀٌح حٿٜٚس ٿٌٷظيخ.
نِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٫ن حرن ؿَّؾ كيػنِ حرن ٗيخد ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 

٫زخى ٷخٽ حٿڄَْٰس ًأٍىص كيّغ آڄخ٫ْپ رن ڃلڄي رن ٬ٓي ٫ن كڄِس رن حٿڄَْٰس نلٌ 
 طؤهَْ ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ى٫و.

ثيس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٌّٓٲ كيػنخ ُٻَّخ حرن أرِ ُح - 
 حٿ٬٘زِ ٫ن ٫ًَس رن حٿڄَْٰس ٫ن أرْو ٷخٽ9

ٻنض ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٿْڀش ٳِ ڃَْٔ ٳٸخٽ أڃ٬ٺ ڃخء ٷڀض ن٬ڂ ٳنِٽ -
٫ن ٍحكڀظو ػڂ ڃَ٘ كظَ طٌحٍٍ ٫نِ ٳِ ٌٓحى حٿڀْپ ػڂ ؿخء ٳؤٳَٯض ٫ڀْو ڃن حٕىًحس 

ْو ڃنيڄخ ٳٰٔپ ًؿيو ٫ًڀْو ؿزش ٌٛٱ ْٟٸش حٿټڄْن ٳڀڂ ّٔظ٤٪ أڅ ّوَؽ ًٍح٫
ٳؤهَؿيڄخ ڃن أٓٴپ حٿـزش ٳٰٔپ ًٍح٫ْو ًڃٔق رَأٓو ػڂ أىٌّض ٕن٩ِ هٴْو ٳٸخٽ ى٫يڄخ 

 ٳبنِ أىهڀظيڄخ ٣خىَطْن ٳڄٔق ٫ڀْيڄخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٌٿْي رن ڃٔڀڂ كيػنخ ػٌٍ ٫ن ٍؿخء رن كٌْس ٫ن  - 

 ٻخطذ حٿڄَْٰس ٫ن حٿڄَْٰس9
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 طٌٟؤ ٳڄٔق أٓٴپ حٿوٲ ًأ٫ٚه. أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ُّخى رن ٫ٚٷش ٓڄ٪ حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٷخٽ9 - 
ٷخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ طٌٍڃض ٷيڃخه ٳٸْپ ٿو ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷي ٯٴَ حهلل -

 ڃخ طٸيځ ڃن ًنزٺ ٳٸخٽ أً ٙ أٻٌڅ ٫زيح ٗټٌٍح.
كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زيس ٫ًزي حٿڄڀٺ ٓڄ٬خ ًٍحىح ٻظذ اٿْو كيػنخ ٫زي حهلل  - 

 ٬ّنِ حٿڄَْٰس ٻظذ اٿْو ڃ٬خًّش9
أٻظذ اٿِ رِ٘ء ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳټظذ اٿْو ٬ّنِ حٿڄَْٰس أڅ -

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ ٙ اٿو اٙ حهلل ًكيه ٙ َّٗٺ ٿو ٿو حٿڄڀٺ ًٿو 
 ڄي ًىٌ ٫ڀَ ٻپ ِٗء ٷيَّ.حٿل

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حرن أرِ نـْق ٫ن ڃـخىي ٫ن حٿ٬ٸخٍ رن  - 
 حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٫ن أرْو9

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿڂ ّظٌٻپ ڃن حٓظَٷَ ًحٻظٌٍ ًٷخٽ ٓٴْخڅ ڃَطْن أً -
 حٻظٌٍ.

رن اىٍّْ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرِ ٌّٻَه ٫ن ٓڄخٹ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل  - 
 ٫ن ٫ڀٸڄش رن ًحثپ ٫ن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٷخٽ9

ر٬ؼنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ نـَحڅ ٷخٽ ٳٸخٿٌح أٍأّض ڃخ طٸَإًڅ ّخ أهض -
ىخًٍڅ ًڃٌَٓ ٷزپ ٫َْٔ رټٌح ًٻٌح ٷخٽ ٳَؿ٬ض ٳٌٻَص ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ٻخنٌح ّٔڄٌڅ رخٕنزْخء ًحٿٜخٿلْن ٷزڀيڂ.ًٓڀڂ ٳٸخٽ أٙ أهزَطيڂ أنيڂ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ْٓي رن ٫زْي ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ڀِ رن  - 

 ٍر٬ْش ٷخٽ9
ٗييص حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش هَؽ ٌّڃخ ٳَٷِ ٫ڀَ حٿڄنزَ ٳلڄي حهلل ًأػنَ ٫ڀْو ػڂ ٷخٽ ڃخ -

ٳنْق ٫ڀْو ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل رخٽ ىٌح حٿنٌف ٳِ حٗٓٚځ ًٻخڅ ڃخص ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ ٻٌرخ ٫ڀِ ٿْْ ٻټٌد ٫ڀَ أكي ٳڄن ٻٌد ٫ڀِ ڃظ٬ڄيح 
ٳڀْظزٌأ ڃٸ٬يه ڃن حٿنخٍ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ أنو ڃن نْق ٫ڀْو 

 ٬ٌّد رڄخ نْق ٫ڀْو.
 ْ ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن آڄخ٫ْپ كيػنِ ٷْ - 
ٓڄ٬ض حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ّٸٌٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿن ِّحٽ أنخّ ڃن -

 أڃظِ ٧خىَّن ٫ڀَ حٿنخّ كظَ ّؤطْيڂ أڃَ حهلل ًىڂ ٧خىًَڅ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن آڄخ٫ْپ كيػنِ ٷْْ ٷخٽ9 - 
ًٓڀڂ ٫ن حٿيؿخٽ أكي أٻؼَ  ٷخٽ ٿِ حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ڃخ ٓؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو-

ڃڄخ ٓؤٿظو ًانو ٷخٽ ٿِ ڃخ ٠َّٹ ڃنو ٷخٽ ٷڀض انيڂ ّٸٌٿٌڅ أڅ ڃ٬و ؿزپ هزِ ًنيَ ڃخء 
 ٷخٽ ىٌ أىٌڅ ٫ڀَ حهلل ڃن ًحٹ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس ٫ن كڄْي رن ىٚٽ ٫ن  - 
 أرِ رَىس ٫ن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٷخٽ9
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خ ػڂ أطْض ڃٜڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌؿيطو ٷي ٓزٸنِ رَٻ٬ش ٳڀڄخ أٻڀض ػٌڃ-
ٛڀَ ٷڄض أٷ٠ِ ٳٌؿي ٍّق حٿؼٌځ ٳٸخٽ ڃن أٻپ ىٌه حٿزٸڀش ٳٚ ّٸَرن ڃٔـينخ كظَ ٌّىذ 
ٍّليخ ٷخٽ ٳڀڄخ ٷ٠ْض حٿٜٚس أطْظو ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٿِ ٫ٌٍح نخًٿنِ ّيٹ ٷخٽ 

ظيخ ٳِ ٻڄِ اٿَ ٛيٍُ ٳٌؿيه ڃ٬ٌٜرخ ٳٸخٽ اڅ ٿٺ ٳٌؿيطو ًحهلل ٓيٚ ٳنخًٿنِ ّيه ٳؤىهڀ
 ٫ٌٍح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ ٷْْ ٫ن ىٌّپ رن َٗكزْپ  - 
 ٫ن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش9

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٌٟؤ ًڃٔق ٫ڀَ حٿـٌٍرْن ًحٿن٬ڀْن.-
ًٍف ٷخٙ كيػنخ ٬ْٓي رن ٫زْي حهلل حٿؼٸٴِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ً - 

ًٍف رن ؿزَْ رن كْش ٷخٽ كيػنِ ٫ڄِ ُّخى رن ؿزَْ ًٷخٽ ًٻْ٪ ٫ن ُّخى رن ؿزَْ رن 
 كْش ٫ن أرْو ٫ن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿَحٻذ هڀٲ حٿـنخُس ًحٿڄخِٗ كْغ ٗخء ڃنيخ -
 ًحٿ٤ٴپ ّٜڀَ ٫ڀْو.

٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ُّخى رن ٫ٚٷش ٫ن حٿڄَْٰس رن كيػنخ  - 
 ٬ٗزش ٷخٽ9

 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٓذ حٕڃٌحص.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ُّخى ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿڄَْٰس رن  - 

 ٬ٗزش ٷخٽ9
 ڀڂ ٙ طٔزٌح حٕڃٌحص ٳظئًًح حٕكْخء.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ُّخى رن ٫ٚٷش ٷخٽ  - 

 ٓڄ٬ض ٍؿٚ ٫ني حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٷخٽ9
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طٔزٌح حٕڃٌحص ٳظئًًح حٕكْخء.-
خٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٬ًٗزش ٫ن كزْذ رن أرِ ػخرض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷ - 

 ٫ن ڃْڄٌڅ رن أرِ ٗزْذ ٫ن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٷخٽ9
ًىٌ ٍَّ أنو ٻٌد ٳيٌ أكي ليّغ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن كيع ر-

 حٿټٌحرْن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن أرِ ٛوَس ؿخڃ٪ رن ٗيحى ٫ن  - 

 ٫زي حهلل ٫ن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٷخٽ9حٿڄَْٰس رن 
ٟٴض رخٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٿْڀش ٳؤڃَ رـنذ ٳٌُ٘ ٷخٽ ٳؤهٌ حٿ٘ٴَس ٳـ٬پ -

ّلِ ٿِ ريخ ڃنو ٷخٽ ٳـخءه رٚٽ ّئًنو رخٿٜٚس ٳؤٿٸَ حٿ٘ٴَس ًٷخٽ ڃخٿو طَرض ّيحه ٷخٽ 
أً ٷخٽ  ڃَْٰس ًٻخڅ ٗخٍرِ ًٳِ ٳٸٜو ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ٌٓحٹ

 أٷٜو ٿٺ ٫ڀَ ٌٓحٹ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن حٿڄٌٍٔ رن  - 

 ڃوَڃش ٷخٽ9
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حٓظ٘خٍ ٫ڄَ رن حٿو٤خد حٿنخّ ٳِ ڃٚٙ حٿڄَأس ٷخٽ ٳٸخٽ حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٗييص -
ثظنِ رڄن ّ٘يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷ٠َ ٳْو رَٰس ٫زي أً أڃش ٷخٽ ٳٸخٽ ٫ڄَ ح

 ڃ٬ٺ ٷخٽ ٳ٘يي ٿو ڃلڄي رن ڃٔڀڄش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٬٣ڄش رن ٫ڄًَ حٿـ٬ٴَُ ٫ن ٫ڄًَ رن  - 

 رْخڅ حٿظٰڀزِ ٫ن ٫ًَس رن حٿڄَْٰس حٿؼٸٴِ ٫ن أرْو ٷخٽ9
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن رخ٩ حٿوڄَ ٳڀْ٘ٸٚ حٿونخَُّ ٬ّنِ ّٸٜزيخ.-
نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ َّٗٺ رن ٫زي حهلل ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ كيػ - 

 ٫ن كْٜن رن ٫ٸزش ٫ن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٷخٽ9
ٍأّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهٌ رلـِس ٓٴْخڅ رن ٓيپ حٿؼٸٴِ ٳٸخٽ ّخ ٓٴْخڅ ٙ -

 طٔزپ اُحٍٹ ٳبڅ حهلل ٙ ّلذ حٿڄٔزڀْن.
أرِ كيػنخ ِّّي أهزَنخ حٿڄ٬ٌٔىُ ٫ن ُّخى رن ٫ٚٷش ٫ن حٿڄَْٰس  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 

 رن ٬ٗزش ٷخٽ9
ٛڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳنيٞ ٳِ حٿَٻ٬ظْن ٳٔزلنخ رو ٳڄ٠َ ٳڀڄخ أطڂ -

 ٛٚطو ٓـي ٓـيطِ حٿٔيٌ ًٷخٽ ڃَس ٳٔزق رو ڃن هڀٴو ٳؤٗخٍ أڅ ٷٌڃٌح.
ؿ٬ٴَ ًكـخؽ ٷخٙ كيػنخ ڃلڄي رن ٬ٗزش ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن - 

 ڃنٌٍٜ ٷخٽ9
ٓڄ٬ض ڃـخىيح ّليع ٷخٽ كيػنِ ٫ٸخٍ رن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش كيّؼخ ٳڀڄخ هَؿض ڃن ٫نيه -

ٿڂ أڃ٬ن كٴ٨و ٳَؿ٬ض اٿْو أنخ ًٛخكذ ٿِ ٳڀٸْض كٔخڅ رن أرِ ًؿِس ًٷي هَؽ ڃن 
أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫نيه ٳٸخٽ ڃخ ؿخء رٺ ٳٸڀض ٻٌح ًٻٌح ٳٸخٽ كٔخڅ كيػنخه ٫ٸخٍ ٫ن 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ٿڂ ّظٌٻپ ڃن حٻظٌٍ ًحٓظَٷَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ُّخى رن ٫ٚٷش ٫ن  - 

 حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٷخٽ9
ٻٔٴض حٿ٘ڄْ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ ڃخص ارَحىْڂ ٳٸخٽ حٿنخّ -

ارَحىْڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حٿ٘ڄْ ًحٿٸڄَ آّش  ٻٔٴض حٿ٘ڄْ ٿڄٌص
ڃن آّخص حهلل ٙ ّنټٔٴخڅ ٿڄٌص أكي ًٙ ٿلْخطو ٳبًح ٍأّظڂ ًٿٺ ٳٜڀٌح ًحى٫ٌح حهلل ٫ِ 

 ًؿپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿٌٿْي ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ ٫زْي حهلل رن اّخى كيػنخ اّخى  - 

 ٫ن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش٫9ن ٌّٓي رن َٓكخڅ 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٻپ ٬٣خڃخ ػڂ أٷْڄض حٿٜٚس ٳٸخځ ًٷي ٻخڅ طٌٟؤ ٷزپ -

ًٿٺ ٳؤطْظو رڄخء ٿْظٌٟؤ ڃنو ٳخنظيَنِ ًٷخٽ ًٍحءٹ ٳٔخءنِ ًحهلل ًٿٺ ػڂ ٛڀَ ٳ٘ټٌص 
ِ ًٿٺ اٿَ ٫ڄَ ٳٸخٽ ّخ نزِ حهلل اڅ حٿڄَْٰس ٷي ٗٶ ٫ڀْو حنظيخٍٹ اّخه ًهِ٘ أڅ ّټٌڅ ٳ

نٴٔٺ ٫ڀْو ِٗء ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْْ ٫ڀْو ٳِ نٴِٔ ِٗء اٙ هَْ ًٿټن 
 أطخنِ رڄخء ٕطٌٟؤ ًانڄخ أٻڀض ٬٣خڃخ ًٿٌ ٳ٬ڀظو ٳ٬پ ًٿٺ حٿنخّ ر٬يُ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ رټَْ رن ٫خڃَ ٫ن حرن أرِ ن٬ڂ ٫ن  - 
 حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٷخٽ9
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ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ٳٸ٠َ كخؿظو ػڂ طٌٟؤ ًڃٔق ٫ڀَ هٴْو ٻنض ڃ٪ حٿنزِ -
 ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل نْٔض ٷخٽ رپ أنض نْٔض ريٌح أڃَنِ ٍرِ ٫ِ ًؿپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ڃـخىي ٫ن  - 
 ٫ٸخٍ رن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٫ن أرْو9

 ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن حٻظٌٍ أً حٓظَٷَ ٳٸي رَة ڃن حٿظٌٻپ.أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ آَحثْپ ٫ن ؿخرَ ٫ن حٿڄَْٰس  - 

 رن ٗزپ ٫ن ٷْْ رن أرِ كخُځ ٫ن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٷخٽ9
 أڃنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿ٨يَ أً حٿ٬َٜ ٳٸخځ ٳٸڀنخ ٓزلخڅ حهلل ٳٸخٽ-

ٓزلخڅ حهلل ًأٗخٍ رْيه ٬ّنِ ٷٌڃٌح ٳٸڄنخ ٳڀڄخ ٳَ٭ ڃن ٛٚطو ٓـي ٓـيطْن ػڂ ٷخٽ اًح 
 ًٻَ أكيٻڂ ٷزپ أڅ ّٔظظڂ ٷخثڄخ ٳڀْـڀْ ًاًح حٓظظڂ ٷخثڄخ ٳٚ ّـڀْ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٫ن  - 
 حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٷخٽ9 حٿڄَْٰس رن ٗزپ ٫ن ٷْْ رن أرِ كخُځ ٫ن

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٷخځ أكيٻڂ ٳڀڂ ّٔظظڂ ٷخثڄخ ٳڀْـڀْ ًاًح حٓظظڂ -
 ٷخثڄخ ٳٚ ّـڀْ ًّٔـي ٓـيطِ حٿٔيٌ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃټِ رن ارَحىْڂ كيػنخ ىخٗڂ ٬ّنِ حرن ىخٗڂ ٫ن  - 
 ٸ٧َِ ٫ن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش أنو ٷخٽ٫9ڄًَ رن ارَحىْڂ رن ڃلڄي ٫ن ڃلڄي رن ٻ٬ذ حٿ

ٷخځ ٳْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃٸخڃخ ٳؤهزَنخ رڄخ ّټٌڅ ٳِ أڃظو اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش -
 ٫ًخه ڃن ٫ًخه ًنْٔو ڃن نْٔو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ ڃ٬خڅ رن ٍٳخ٫ش كيػنِ ٫ڀِ رن ِّّي  - 
 ٫ن أرِ أڃخڃش حٿزخىڀِ ٫ن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٷخٽ٫9ن حٿٸخٓڂ أرِ ٫زي حٿَكڄن 

ى٫خنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄخء ٳؤطْض هزخء ٳبًح ٳْو حڃَأس أ٫َحرْش ٷخٽ ٳٸڀض -
اڅ ىٌح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ َّّي ڃخء ّظٌٟؤ ٳيپ ٫نيٹ ڃن ڃخء ٷخٿض 

پ حٿٔڄخء ًڃخ طٸپ حٍٕٝ ًٍكخ رؤرِ ًأڃِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌحهلل ڃخ ط٨
أكذ اٿِ ڃن ًٍكو ًٙ أ٫ِ ًٿټن ىٌه حٿٸَرش ڃٔٺ ڃْظش ًٙ أكذ أنـْ رو ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَؿ٬ض اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَطو ٳٸخٽ حٍؿ٪ 

ٿٸي  اٿْيخ ٳبڅ ٻخنض ىرٰظيخ ٳيِ ٣يٌٍىخ ٷخٽ ٳَؿ٬ض اٿْيخ ٳٌٻَص ًٿٺ ٿيخ ٳٸخٿض أُ ًحهلل
ىرٰظيخ ٳؤطْظو رڄخء ڃنيخ ٫ًڀْو ٌّڃجٌ ؿزش ٗخڃْش ٫ًڀْو هٴخڅ ًهڄخٍ ٷخٽ ٳؤىهپ ّيه ڃن 

 طلض حٿـزش ٷخٽ ڃن ْٟٶ ٻڄْيخ ٷخٽ ٳظٌٟؤ ٳڄٔق ٫ڀَ حٿوڄخٍ ًحٿوٴْن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ ٬ّنِ حرن أرِ ٓڀڄش  - 

خٳ٪ رن ؿزَْ ٫ن ٫ًَس رن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٫ن أرْو حٿڄَْٰس كيػنخ ٬ٓي رن ارَحىْڂ ٫ن ن
 ٷخٽ9

ًىذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿز٬ٞ كخؿظو ػڂ ؿخء ٳٔټزض ٫ڀْو حٿڄخء ٳٰٔپ -
ًؿيو ػڂ ًىذ ّٰٔپ ًٍح٫ْو ٳ٠خٵ ٫نيڄخ ٻڂ حٿـزش ٳؤهَؿيڄخ ڃن طلض حٿـزش ٳٰٔڀيڄخ 

 ػڂ ڃٔق ٫ڀَ هٴْو.
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نخ ڃلڄي رن ٍر٬ْش كيػنخ ٌّنْ رن حٿلَع حٿ٤خثٴِ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 
 أرِ ٫ٌڅ ٫ن أرْو ٫ن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٷخٽ9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ أً ّٔظلذ أڅ ّٜڀِ ٫ڀَ ٳًَس ڃيرٌٯش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن أرِ حٿ٬زخّ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ  - 

 ٿِنخى ٫ن ٫ًَس ٷخٽ9حٿِنخى ٫ن أرِ ح
 ٷخٽ حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڄٔق ٫ڀَ ٧يٌٍ حٿوٴْن.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخه َّٓؾ ًحٿيخٗڄِ أ٠ّخ. - 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى حٿيخٗڄِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٬ّنِ حرن  - 

٫زي حهلل رن أرِ نڄَ أنو ٓڄ٪ أرخ حٿٔخثذ ڃٌٿَ ى٘خځ رن  ؿ٬ٴَ أهزَنِ َّٗٺ ٬ّنِ حرن
 ُىَس ّٸٌٽ9

ٓڄ٬ض حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ّٸٌٽ هَؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ٳنِٽ ڃنِٙ -
 ٳظزَُ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳظز٬ظو ربىًحس ٳٜززض ٫ڀْو ٳظٌٟؤ ًڃٔق ٫ڀَ حٿوٴْن.

كيػنخ كڄخى كيػنخ ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٫ن ًٍحى كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ  - 
 ڃٌٿَ حٿڄَْٰس ٫ن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش9

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اّخٻڂ ًٷْپ ًٷخٽ ًڃن٪ ًىخص ًًأى حٿزنخص -
 ٫ًٸٌٵ حٕڃيخص ًاٟخ٫ش حٿڄخٽ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنِ ٬ٗزش ٫ن ؿخرَ حٿـ٬ٴِ ٫ن حٿڄَْٰس رن  - 
 زپ ٷخٽ ٓڄ٬ظو ّليع ٫ن ٷْْ رن أرِ كخُځ ٫ن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش9ٗ
أنو ٷخځ ٳِ حٿَٻ٬ظْن ٳٔزق حٿٸٌځ ٷخٽ ٳؤٍحه ٳٔزق ًڃ٠َ ػڂ ٓـي ٓـيطْن ر٬يڃخ ٓڀڂ ٳٸخٽ -

 ىټٌح ٳ٬ڀنخ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انڄخ ٗٺ ٳِ ٓزق.
ٗزپ ٫خڃَ ٫ن ًٍحى كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ كيػنخ حٿڄَْٰس رن  - 

 ٻخطذ حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٷخٽ9
ٻظذ ڃ٬خًّش اٿَ حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش حٻظذ اٿِ رڄخ ٓڄ٬ض ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ًٓڀڂ ٳي٫خنِ حٿڄَْٰس ٷخٽ ٳټظزض اٿْو انِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اًح 
حٿڄڀٺ ًٿو حٿلڄي ًىٌ ٫ڀَ  حنَٜٱ ڃن حٿٜٚس ٷخٽ ٙ اٿو اٙ حهلل ًكيه ٙ َّٗٺ ٿو ٿو

ٻپ ِٗء ٷيَّ حٿڀيڂ ٙ ڃخن٪ ٿڄخ أ٤٫ْض ًٙ ڃ٤٬ِ ٿڄخ ڃن٬ض ًٙ ّنٴ٪ ًح حٿـي ڃنٺ حٿـي 
ًٓڄ٬ظو ّنيَ ٫ن ٷْپ ًٷخٽ ٫ًن ٻؼَس حٿٔئحٽ ًاٟخ٫ش حٿڄخٽ ٫ًن ًأى حٿزنخص ٫ًٸٌٵ 

 حٕڃيخص ًڃن٪ ًىخص.
ي ٍرو ٫ن ًٍحى ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ أنزؤنخ حٿـََُّ ٫ن ٫ز - 

 حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
ٻخڅ اًح ٓڀڂ ٷخٽ ٙ اٿو اٙ حهلل ًكيه ٙ َّٗٺ ٿو ٿو حٿڄڀٺ ًٿو حٿلڄي ًىٌ ٫ڀَ ٻپ ِٗء -

حٿڄَْٰس اٙ أنو ٿڂ ٌّٻَ كيّغ ٷيَّ حٿڀيڂ ٙ ڃخن٪ ٿڄخ أ٤٫ْض ًٙ ڃ٤٬ِ ٿڄخ ڃن٬ض ڃؼپ 
 ًأى حٿزنخص.

ػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ حٿظْڄِ ٫ن رټَ ٫ن حٿلٔن كيػنخ ٫زي حهلل كي - 
 ٫ن حرن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٫ن أرْو9
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أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٌٟؤ ٳڄٔق رنخْٛظو ًڃٔق ٫ڀَ حٿوٴْن ًحٿ٬ڄخڃش ٷخٽ -
 رټَ ًٷي ٓڄ٬ظو ڃن حرن حٿڄَْٰس.

٫خڃَ ٷخٽ كيػنِ ٫ًَس  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ُٻَّخ ٫ن - 
 رن حٿڄَْٰس ٫ن أرْو ٷخٽ9

ٻنض ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٿْڀش ٳِ ڃَْٔ ٳٸخٽ ٿِ ڃ٬ٺ ڃخء ٷڀض ن٬ڂ ٳنِٽ -
٫ن ٍحكڀظو ػڂ ًىذ ٫نِ كظَ طٌحٍٍ ٫نِ ٳِ ٌٓحى حٿڀْپ ٷخٽ ًٻخنض ٫ڀْو ؿزش ٳٌىذ 

ـزش ٳٰٔپ ّيّو ًڃٔق ّوَؽ ّيّو ٳڀڂ ّٔظ٤٪ أڅ ّوَؽ ّيّو ڃنيخ ٳؤهَؽ ّيّو ڃن أٓٴپ حٿ
 رَأٓو ػڂ ًىزض أن٩ِ هٴْو ٷخٽ ى٫يخ ٳبنِ أىهڀظيڄخ ًىڄخ ٣خىَطخڅ ٳڄٔق ٫ڀْيڄخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن أرِ ٛوَس ٫ن حٿڄَْٰس رن  - 
 ٫زي حهلل ٫ن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٷخٽ9

ٌُ ػڂ أهٌ حٿ٘ٴَس ٳـ٬پ رض رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٿْڀش ٳؤڃَ رـنذ ٳ٘-
ّلِ ٿِ ريخ ڃنو ٳـخء رٚٽ ّئًنو رخٿٜٚس ٳؤٿٸَ حٿ٘ٴَس ًٷخٽ ڃخٿو طَرض ّيحه ًٻخڅ 

 ٗخٍرِ ًٳِ ٳٸٜو ٿِ ٫ڀَ ٌٓحٹ أً ٷخٽ أٷٜو ٿٺ ٫ڀَ ٌٓحٹ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٬ْٓي رن ٫زْي حٿ٤خثِ ًڃلڄي رن ٷْْ  - 

 ٿزِ ٷخٽ9حٕٓيُ ٫ن ٫ڀِ رن ٍر٬ْش حٿٌح
اڅ أًٽ ڃن نْق ٫ڀْو رخٿټٌٳش ٷ٧َش رن ٻ٬ذ حٕنٜخٍُ ٳٸخٽ حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٓڄ٬ض -

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن نْق ٫ڀْو ٳبنو ٬ٌّد رڄخ نْق ٫ڀْو ٌّځ حٿٸْخڃش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ڃ٬َٔ ًٓٴْخڅ ٫ن ُّخى رن ٫ٚٷش ٫ن  - 

 حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش9
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٜڀِ كظَ طَځ ٷيڃخه ٳٸْپ ٿو ٳٸخٽ أًٙ أٻٌڅ ٫زيح -

 ٗټٌٍح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٌّنْ رن أرِ آلٶ ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ٫ًَس  - 

 رن حٿڄَْٰس ٫ن أرْو9
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿزْ ؿزش ًٍڃْش ْٟٸش حٿټڄْن.-
 كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٷخٽ ًكيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ٫ن كزْذ ٫ن ڃْڄٌڅ رن أرِ ٗزْذ ٫ن حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٷخٽ9
ًىٌ ٍَّ أنو ٻٌد ٳيٌ أكي ليّغ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن كيع ر-

 حٿټخًرْن ًٷخٽ ٫زي حٿَكڄن ٳيٌ أكي حٿټٌحرْن.
ِ أرِ كيػنخ ريِ رن أٓي كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ كزْذ رن أرِ ػخرض كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

 ٳٌٻَ نلٌه ٷخٽ ٳيٌ أكي حٿټخًرْن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٌّنْ رن أرِ آلٶ ٓڄ٬ظو ڃن حٿ٬٘زِ  - 

 ٷخٽ9
ٗيي ٿِ ٫ًَس رن حٿڄَْٰس ٫ڀَ أرْو أنو ٗيي ٿو أرٌه ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

و ٻخڅ ٳِ ٓٴَ ٳؤنخم ًأنخم أٛلخرو ٷخٽ ٳزَُ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿلخؿظو ًٓڀڂ أن
ػڂ ؿخء ٳؤطْظو ربىًحس ٫ًڀْو ؿزش ٿو ًٍڃْش ْٟٸش حٿټڄْن ٳٌىذ ّوَؽ ّيّو ٳ٠خٷظخ 
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ٳؤهَؿيڄخ ڃن طلض حٿـزش ٷخٽ ػڂ ٛززض ٫ڀْو ٳظٌٟؤ ٳڀڄخ رڀٮ حٿوٴْن أىٌّض ٕن٫ِيڄخ 
طخڅ ٷخٽ ٳظٌٟؤ ًڃٔق ٫ڀْيڄخ ٷخٽ حٿ٬٘زِ ٳ٘يي ٿِ ٳٸخٽ ٿِ ٙ انِ أىهڀظيڄخ ًىڄخ ٣خىَ

 ٫ًَس ٫ڀَ أرْو ٗيي ٿو أرٌه ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ُّخى حرن ٫ٚٷش ٷخٽ  - 

 ٓڄ٬ض حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ّٸٌٽ9
ٸْپ ٿو أٿْْ ٷي ٯٴَ حهلل ٿٺ ڃخ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ كظَ طَځ ٷيڃخه ٳ-

 طٸيځ ڃن ًنزٺ ًڃخ طؤهَ ٷخٽ أٳٚ أٻٌڅ ٫زيح ٗټٌٍح.
 ػذٞ تٓ ؼاذُ اٌؽائٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٬ٗزش كيػنِ ٓڄخٹ ٫ن طڄْڂ رن ٣َٳش ٫ن  - 
 ٫يُ رن كخطڂ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9

 ٳَأٍ هَْح ڃنيخ ٳڀْؤص رخٿٌُ ىٌ هَْ. ڃن كڀٲ ٫ڀَ ّڄْن-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ًًٻْ٪ ٫ن ُٻَّخ ٷخٽ ًٻْ٪ ٫ن ٫خڃَ  - 

 ًٷخٽ ّلَْ ٳِ كيّؼو ٷخٽ9
كيػنِ ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ ٫يُ حرن كخطڂ ٷخٽ ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن -

زض ر٬َٟو ٳيٌ ًٷْي ًٓؤٿظو ٫ن ْٛي ْٛي حٿڄ٬َحٝ ٳٸخٽ ڃخ أٛزض رليه ٳټڀو ًڃخ أٛ
حٿټڀذ ٷخٽ ًٻْ٪ اًح أٍٓڀض ٻڀزٺ ًًٻَص حٓڂ حهلل ٳټپ ٳٸخٽ ڃخ أڃٔٺ ٫ڀْٺ ًٿڂ ّؤٻپ ٳټڀو 
ٳبڅ أهٌه ًٻخطو ًاڅ ًؿيص ڃ٪ ٻڀزٺ ٻڀزخ آهَ ٳوْ٘ض أڅ ّټٌڅ أهٌه ڃ٬و ًٷي ٷظڀو ٳٚ 

 طؤٻپ ٳبنٺ انڄخ ًٻَص حٓڂ حهلل ٫ڀَ ٻڀزٺ ًٿڂ طٌٻَه ٫ڀَ ٯَْه.
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ًأرٌ ڃ٬خًّش حٿڄ٬نِ ٷخٙ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن  كيػنخ - 

 هْؼڄش ٫ن ٫يُ رن كخطڂ حٿ٤خثِ ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ڃنټڂ ڃن أكي اٙ ْٓټڀڄو ٍرو ٫ِ ًؿپ ٿْْ رْنو -

ٳٚ  ًرْنو طَؿڄخڅ ٳْن٨َ ٫ڄن أّڄن ڃنو ٳٚ ٍَّ اٙ ْٗجخ ٷيڃو ًّن٨َ ٫ڄن أٗؤځ ڃنو
ٍَّ اٙ ْٗجخ ٷيڃو ًّن٨َ أڃخڃو ٳظٔظٸزڀو حٿنخٍ ٳڄن حٓظ٤خ٩ ڃنټڂ أڅ ّظٸِ حٿنخٍ ًٿٌ ر٘ٶ 

 طڄَس ٳڀْٴ٬پ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿ٬ِِّ ٬ّنِ حرن ٍٳْ٪ ٫ن  - 

 طڄْڂ رن ٣َٳش ٫ن ٫يُ رن كخطڂ9
خٽ ڃن ٤ّ٪ حهلل ًٌٍٓٿو ٳٸي ٍٗي ًڃن أڅ ٍؿٚ ه٤ذ ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸ-

٬ّٜيڄخ ٳٸي ٯٌٍ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رجْ حٿو٤ْذ أنض ٷپ ًڃن ٬ّٚ 
 حهلل ًٌٍٓٿو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٬ٓيحڅ حٿـينِ ٫ن حرن هڀْٴش حٿ٤خثِ ٫ن  - 
 ٫يُ رن كخطڂ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 خ٩ ڃنټڂ أڅ ّظٸِ حٿنخٍ ٳڀْظٜيٵ ًٿٌ ر٘ٶ طڄَس ٳڄن ٿڂ ّـي ٳزټڀڄش ٣ْزش.ڃن حٓظ٤-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ أرِ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن ىڄخځ  - 

 ٫ن ٫يُ رن كخطڂ ٷخٽ9
 ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ْٛي حٿڄ٬َحٝ ٳٸخٽ ٙ طؤٻپ اٙ أڅ ّوِٵ.-
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 كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ڃَُ رن كيػنخ ٫زي حهلل - 
 ٷ٤َُ ٫ن ٫يُ رن كخطڂ حٿ٤خثِ ٷخٽ9

ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ نْٜي حٿْٜي ٳٚ نـي ٓټْنخ اٙ حٿ٨َحٍ ًٗٸش حٿ٬ٜخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ -
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَ حٿيځ رڄخ ٗجض ًحًٻَ حٓڂ حهلل.

خ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 
 ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ٫ڄًَ ڃٌٿَ حٿلٔن رن ٫ڀِ ّليع ٫ن ٫يُ رن كخطڂ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن كڀٲ ٫ڀَ ّڄْن ٳَأٍ ٯَْىخ هَْح ڃنيخ ٳڀْؤص -
 حٿٌُ ىٌ هَْ ًٿْټٴَ ٫ن ّڄْنو.

٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 
 رن ڃ٬ٸپ ٫ن ٫يُ رن كخطڂ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٓظ٤خ٩ ڃنټڂ أڅ ّظٸِ حٿنخٍ ًٿٌ ر٘ٶ طڄَس -
 ٳڀْٴ٬پ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ًحرن ؿ٬ٴَ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ  - 
 ٫يُ رن كخطڂ ٷخٽ9 رن ڃَس ٫ن هْؼڄش ٫ن

ًٻَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿنخٍ ٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ ٳظ٬ًٌ ڃنيخ ًأٗخف رٌؿيو ػڂ -
 ٷخٽ حطٸٌح حٿنخٍ ًٿٌ ر٘ٶ طڄَس ٳبڅ ٿڂ طـيًح ٳزټڀڄش ٣ْزش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ًحرن ؿ٬ٴَ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃلپ رن  - 
 ٽ9هڀْٴش ٷخٽ ٫زي حٿَكڄن ٷخ

ٓڄ٬ض ٫يُ رن كخطڂ ّٸٌٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حطٸٌح حٿنخٍ ًٿٌ ر٘ٶ -
 طڄَس ٳبڅ ٿڂ طـيًح ٳزټڀڄش ٣ْزش ًٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ ٳزټڀڄش.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٬ْٓي رن ڃًَٔٵ ٷخٽ9 - 
خٍح أً ىهْٚ ًٍر٤ْخ رخٿنيَّن أنو كيػنخ حٿ٬٘زِ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫يُ رن كخطڂ ًٻخڅ ٿنخ ؿ-

ٓؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أٍٓپ ٻڀزِ ٳؤؿي ڃ٪ ٻڀزِ ٻڀزخ ٷي أهٌ ٙ أىٍُ أّيڄخ 
 أهٌ ٷخٽ ٳٚ طؤٻپ ٳبنڄخ ٓڄْض ٫ڀَ ٻڀزٺ ًٿڂ طٔڂ ٫ڀَ ٯَْه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن  - 
 ن كخطڂ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼپ ًٿٺ.٫يُ ر

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش أهزَنِ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٍٳْ٪ ٷخٽ  - 
 ٓڄ٬ض طڄْڂ رن ٣َٳش حٿ٤خثِ ّليع ٫ن ٫يُ رن كخطڂ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن كڀٲ ٫ڀَ ّڄْن ٳَأٍ ٯَْىخ هَْح ڃنيخ ٳڀْؤص -
 ٌ هَْ ًٿْظَٹ ّڄْنو.حٿٌُ ى

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن نڄَْ كيػنخ ڃـخٿي ٫ن ٫خڃَ ٫ن ٫يُ رن  - 
 كخطڂ ٷخٽ9

أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٬ڀڄنِ حٗٓٚځ ًن٬ض ٿِ حٿٜٚس ًٻْٲ أٛڀِ ٻپ -
طوخٱ اٙ حهلل  ٛٚس ٿٌٷظيخ ػڂ ٷخٽ ٿِ ٻْٲ أنض ّخ حرن كخطڂ اًح ٍٻزض ڃن ٷٌٍٜ حٿْڄن ٙ

كظَ طنِٽ ٷٌٍٜ حٿلَْس ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳؤّن ڃٸخنذ ٣ِء ًٍؿخٿيخ ٷخٽ ّټٴْٺ حهلل 
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٣ْجخ ًڃن ٌٓحىخ ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ ٷٌځ نظْٜي ريٌه حٿټٚد ًحٿزِحس ٳڄخ ّلپ ٿنخ 
ڃنيخ ٷخٽ ّلپ ٿټڂ ڃخ ٫ڀڄظڂ ڃن حٿـٌحٍف ڃټڀزْن ط٬ڀڄٌنين ڃڄخ ٫ڀڄټڂ حهلل ٳټڀٌح ڃڄخ 

ڃٔټن ٫ڀْټڂ ًحًٻًَح حٓڂ حهلل ٫ڀْو ٳڄخ ٫ڀڄض ڃن ٻڀذ أً رخُ ػڂ أٍٓڀض ًًٻَص حٓڂ أ
حهلل ٫ڀْو ٳټپ ڃڄخ أڃٔٺ ٫ڀْٺ ٷڀض ًاڅ ٷظپ ٷخٽ ًاڅ ٷظپ ًٿڂ ّؤٻپ ڃنو ْٗجخ ٳبنڄخ أڃٔټو 
٫ڀْٺ ٷڀض أٳَأّض اڅ هخٿ٢ ٻٚرنخ ٻٚد أهٍَ كْن نَٓڀيخ ٷخٽ ٙ طؤٻپ كظَ ط٬ڀڂ أڅ 

ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ ٷٌځ نَڃِ رخٿڄ٬َحٝ ٳڄخ ّلپ ٿنخ ٷخٽ ٙ ٻڀزٺ ىٌ حٿٌُ أڃٔٺ ٫ڀْٺ 
 طؤٻپ ڃخ أٛزض رخٿڄ٬َحٝ اٙ ڃخ ًٻْض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٫خٛڂ رن ٓڀْڄخڅ ٫ن  - 
 حٿ٬٘زِ ٫ن ٫يُ رن كخطڂ ٷخٽ9

ٳټپ ڃخ أڃٔٺ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أٍِٟ أٍٝ ْٛي ٷخٽ اًح أٍٓڀض ٻڀزٺ ًٓڄْض -
٫ڀْٺ ٻڀزٺ ًاڅ ٷظپ ٳبڅ أٻپ ڃنو ٳٚ طؤٻپ ٳبنو انڄخ أڃٔٺ ٫ڀَ نٴٔو ًاًح أٍٓڀض ٻڀزٺ 

 ٳوخٿ٤ظو أٻڀذ ٿڂ طٔڂ ٫ڀْيخ ٳٚ طؤٻپ ٳبنٺ ٙ طيٍُ أّيخ ٷظڀو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ى٘خځ رن كٔخڅ ٫ن ڃلڄي رن َّْٓن ٫ن  - 

 أرِ ٫زْيس ٫ن ٍؿپ ٷخٽ9
رڀٰنِ ٫نٺ أكذ أڅ أٓڄ٬و ڃنٺ ٷخٽ ن٬ڂ ٿڄخ رڀٰنِ هًَؽ كيّغ ٿ٬يُ رن كخطڂ ٷڀض -

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳټَىض هًَؿو ٻَحىش ٗيّيس هَؿض كظَ ًٷ٬ض نخكْش 
حٿًَځ ًٷخٽ ٬ّنِ ِّّي رزٰيحى كظَ ٷيڃض ٫ڀَ ٷَْٜ ٳټَىض ڃټخنِ ًٿٺ أٗي ڃن 

َؿپ ٳبڅ ٻخڅ ٻخًرخ ٿڂ ٠َّنِ ًاڅ ٻَحىْظِ ٿوًَؿو ٷخٽ ٳٸڀض ًحهلل ٿٌٙ أطْض ىٌح حٿ
ٻخڅ ٛخىٷخ ٫ڀڄض ٷخٽ ٳٸيڃض ٳؤطْظو ٳڀڄخ ٷيڃض ٷخٽ حٿنخّ ٫يُ رن كخطڂ ٫يُ رن كخطڂ 
ٷخٽ ٳيهڀض ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿِ ّخ ٫يُ رن كخطڂ أٓڀڂ طٔڀڂ ػٚػخ 

خٽ ن٬ڂ أٿٔض ٷخٽ ٷڀض انِ ٫ڀَ ىّن ٷخٽ أنخ أ٫ڀڂ ريّنٺ ڃنٺ ٳٸڀض أنض أ٫ڀڂ ريّنِ ڃنِ ٷ
ڃن حٿَٻٌْٓش ًأنض طؤٻپ ڃَرخ٩ ٷٌڃٺ ٷڀض رڀَ ٷخٽ ٳبڅ ىٌح ٙ ّلپ ٿٺ ٳِ ىّنٺ ٷخٽ ٳڀڂ 
٬ّي أڅ ٷخٿيخ ٳظٌح٬ٟض ٿيخ ٳٸخٽ أڃخ انِ أ٫ڀڂ ڃخ حٿٌُ ّڄن٬ٺ ڃن حٗٓٚځ طٸٌٽ انڄخ حطز٬و 
٬ٟٴش حٿنخّ ًڃن ٙ ٷٌس ٿو ًٷي ٍڃظيڂ حٿ٬َد أط٬َٱ حٿلَْس ٷڀض ٿڂ أٍىخ ًٷي ٓڄ٬ض 

ٽ ٳٌحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٿْظڄن حهلل ىٌح حٕڃَ كظَ طوَؽ حٿ٬٨ْنش ڃن حٿلَْس كظَ ريخ ٷخ
ط٤ٌٱ رخٿزْض ٳِ ٯَْ ؿٌحٍ أكي ًٿْٴظلن ٻنٌُ ٻٍَٔ رن ىَڃِ ٷخٽ ٷڀض ٻٍَٔ رن 
ىَڃِ ٷخٽ ن٬ڂ ٻٍَٔ رن ىَڃِ ًٿْزٌٿن حٿڄخٽ كظَ ٙ ّٸزڀو أكي ٷخٽ ٫يُ رن كخطڂ ٳيٌه 

ِ ٯَْ ؿٌحٍ ًٿٸي ٻنض ٳْڄن ٳظق ٻنٌُ حٿ٬٨ْنش طوَؽ ڃن حٿلَْس ٳظ٤ٌٱ رخٿزْض ٳ
ٻٍَٔ رن ىَڃِ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٿظټٌنن حٿؼخٿؼش ٕڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي 

 ٷخٿيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن  - 

د ٫ن ّلَْ رن حٿٌٿْي رن حٿڄَْٔ ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن أرِ ْٗزش ٷخٽ كيػنخ ُّي رن حٿلزخ
 حٿ٤خثِ ٷخٽ أهزَنِ ڃلپ حٿ٤خثِ ٫ن ٫يُ رن كخطڂ ٷخٽ9

ڃن أڃنخ ٳڀْظڂ حٿَٻ٩ٌ ًحٿٔـٌى ٳبڅ ٳْنخ حٿ٬٠ْٲ ًحٿټزَْ ًحٿڄَّٞ ًحٿ٬خرَ ٓزْپ ًًح -
 حٿلخؿش ىټٌح ٻنخ نٜڀِ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
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ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ رن كَد كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ - 
 ٷخٽ ٓڄ٬ض ڃَُ رن ٷ٤َُ ٷخٽ9

ٓڄ٬ض ٫يُ رن كخطڂ ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أرِ ٻخڅ ّٜپ حٿَكڂ ًّٴ٬پ ٻٌح ًٻٌح -
ٷخٽ اڅ أرخٹ أٍحى أڃَح ٳؤىٍٻو ٬ّنِ حٿٌٻَ ٷخٽ ٷڀض انِ أٓؤٿٺ ٫ن ٬٣خځ ٙ أى٫و اٙ 

أٍٓپ ٻڀزِ ٳْؤهٌ حٿْٜي ًٿْْ ڃ٬ِ طلَؿخ ٷخٽ ٙ طي٩ ْٗجخ ٟخ٫ٍض ٳْو نَٜحنْش ٷڀض 
ڃخ أًٻْو رو ٳؤًرلو رخٿڄًَس ًحٿ٬ٜخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَ حٿيځ رڄخ 

 ٗجض ًحًٻَ حٓڂ حهلل ٫ِ ًؿپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن كيػنخ ٬ٗزش ٳٌٻَه ربٓنخىه اٙ أنو ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 

 أڃَح ٳؤىٍٻو ٷخٽ ٓڄخٹ ٬ّنِ حٿٌٻَ. ڃَُ رن ٷ٤َُ حٿ٤خثِ ًٷخٽ اڅ أرخٹ أٍحى
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ ٓڄخٹ رن كَد ٳٌٻَه  - 

 ڃن ڃٌٟ٪ حٿْٜي ًٷخٽ أڃٍَ حٿيځ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ ٓڄخٹ ٫ن طڄْڂ رن  - 

 ٣َٳش ٷخٽ9
خه ٍؿپ ّٔؤٿو ڃخثش ىٍىڂ ٳٸخٽ طٔؤٿنِ ڃخثش ىٍىڂ ًأنخ حرن كخطڂ ٓڄ٬ض ٫يُ رن كخطڂ ًأط-

ًحهلل ٙ أ٤٫ْٺ ػڂ ٷخٽ ٿٌٙ أنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن كڀٲ 
 ٫ڀَ ّڄْن ػڂ ٍأٍ ٯَْىخ هَْح ڃنيخ ٳڀْؤص حٿٌُ ىٌ هَْ.

٫ن ارَحىْڂ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ آَحثْپ ٫ن ڃنٌٍٜ  - 
 ٫ن ىڄخځ رن حٿلَع ٫ن ٫يُ رن كخطڂ ٷخٽ9

ٓؤٿض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ نَٓپ ٻٚرنخ ڃ٬ڀڄخص ٷخٽ ٷڀض -
ًاڅ ٷظپ ٷخٽ ًاڅ ٷظپ ڃخ ٿڂ َّ٘ٻيخ ٻٚد ٯَْىخ ٷخٽ ٷڀض ٳبنخ نَڃِ رڄ٬َحٝ ٷخٽ اڅ 

 هِٵ ٳټپ ًاڅ أٛخد ر٬َٟو ٳٚ طؤٻپ.
ػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ آَحثْپ كيػنخ ٓڄخٹ رن كَد ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كي - 

 ڃَُ رن ٷ٤َُ ٫ن ٫يُ رن كخطڂ ٷخٽ9
ٓؤٿض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿْٜي أْٛيه ٷخٽ حنيًَح حٿيځ رڄخ ٗجظڂ ًحًٻًَح -

 حٓڂ حهلل ًٻڀٌح.
أٌّد ٫ن ڃلڄي  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي أنزؤنخ - 

كيّغ رن َّْٓن ٫ن أرِ ٫زْيس رن كٌّٴش ٫ن ٍؿپ ٷخٽ ٬ّنِ ٻنض أٓؤٽ حٿنخّ ٫ن 
٫يُ رن كخطڂ ًىٌ اٿَ ؿنزِ ٙ أٓؤٽ ٫نو ٳؤطْظو ٳٔؤٿظو ٳٸخٽ ن٬ڂ ر٬غ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن ر٬غ ٳٌٻَ حٿليّغ.
ن ڃلڄي ٫ن حرن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن حرن ٫ٌڅ ٫ - 

 كٌّٴش ٷخٽ9
ٻنض أكيع كيّؼخ ٫ن ٫يُ رن كخطڂ ٷخٽ ٳٸڀض ىٌح ٫يُ حرن كخطڂ ٳِ نخكْش حٿټٌٳش ٳڀٌ -

أطْظو ًٻنض أنخ حٿٌُ أٓڄ٬و ڃنو ٳؤطْظو ٳٸڀض انِ ٻنض أكيع ٫نٺ كيّؼخ ٳؤٍىص أڅ أٻٌڅ 
َ أنخ حٿٌُ أٓڄ٬و ڃنٺ ٷخٽ ٿڄخ ر٬غ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٍَص كظَ ٻنض ٳِ أٷٜ

 حٿًَځ ٳٌٻَ حٿليّغ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ْپ ٫ن رْخڅ ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ٫يُ رن  - 
 كخطڂ ٷخٽ9

ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض انخ ٷٌځ نظْٜي ريٌه حٿټٚد ٷخٽ اًح أٍٓڀض -
ٿټڀذ ٳبڅ ٻٚرٺ حٿڄ٬ڀڄش ًًٻَص حٓڂ حهلل ٳټپ ڃڄخ أڃٔټن ٫ڀْٺ ًاڅ ٷظڀض اٙ أڅ ّؤٻپ ح

أٻپ ٳٚ طؤٻپ ٳبنِ أهخٱ أڅ ّټٌڅ انڄخ أڃٔٺ ٫ڀَ نٴٔو ًاڅ هخٿ٤يخ ٻٚد ڃن ٯَْىخ 
 ٳٚ طؤٻپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن هْؼڄش  - 
 ٫ن حرن ڃ٬ٸپ ٫ن ٫يُ رن كخطڂ ٷخٽ9

ٌؿيو كظَ ٧ننخ أنو ّن٨َ اٿْيخ ػڂ ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حطٸٌح حٿنخٍ ٷخٽ ٳؤٗخف ر-
ٷخٽ حطٸٌح حٿنخٍ ًأٗخف رٌؿيو ٷخٽ ٷخٽ ڃَطْن أً ػٚػخ حطٸٌح حٿنخٍ ًٿٌ ر٘ٶ طڄَس ٳبڅ ٿڂ 

 طـيًح ٳزټڀڄش ٣ْزش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ آلٶ ٫ن ٫زي  - 

 حهلل رن ڃ٬ٸپ ٫ن ٫يُ رن كخطڂ حٿ٤خثِ ٷخٽ9
 ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حطٸٌح حٿنخٍ ًٿٌ ر٘ٶ طڄَس.ٷخٽ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي حٿ٬ِِّ رن  - 

 ٍٳْ٪ ّليع ٷخٽ ٓڄ٬ض طڄْڂ رن ٣َٳش ّليع ٫ن ٫يُ رن كخطڂ ٷخٽ9
َْىخ هَْح ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن كڀٲ ٫ڀَ ّڄْن ػڂ ٍأٍ ٯ-

 ڃنيخ ٳڀْؤص حٿٌُ ىٌ هَْ ًٿْظَٹ ّڄْنو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ آلٶ ٷخٽ9 - 
حطٸٌح حٿنخٍ ًح٫ڄڀٌح هَْح ًحٳ٬ڀٌح ٳبنِ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ڃ٬ٸپ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٫يُ رن -

 ر٘ٶ طڄَس. كخطڂ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ حطٸٌح حٿنخٍ ًٿٌ
 ِؼٓ تٓ ٠ض٠ذ اٌغٍّٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ى٘خځ رن ٬ْٓي أنزؤنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن أرِ حٿـٌَّّش ٫ن  - 
 ڃ٬ن رن ِّّي حٿٔڀڄِ ٓڄ٬ظو ّٸٌٽ9

رخ٬ّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنخ ًأرِ ًؿيُ ًهخٛڄض اٿْو ٳؤٳڀـنِ ًه٤ذ -
 ٫ڀِ ٳؤنټلنِ.

 ِؽّذ تٓ ؼاؼة سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي كيػنخ آَحثْپ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ڃلڄي رن  - 

 كخ٣ذ ٷخٽ9
طنخًٿض ٷيٍح ٕڃِ ٳخكظَٷض ّيُ ٳٌىزض رِ أڃِ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳـ٬پ -

ٸخٿض ٻخڅ ّٸٌٽ أًىذ ّڄٔق ّيُ ًٙ أىٍُ ڃخ ّٸٌٽ ًأنخ أَٰٛ ڃن ًحٹ ٳٔؤٿض أڃِ ٳ
 حٿزؤّ ٍد حٿنخّ ًحٗٲ أنض حٿ٘خٳِ ٙ ٗٴخء اٙ ٗٴخإٹ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ ًارَحىْڂ رن أرِ حٿ٬زخّ ٷخٙ كيػنخ  - 
 َّٗٺ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ڃلڄي رن كخ٣ذ ٷخٽ9
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اٿَ ىنٌص اٿَ ٷيٍ ٿنخ ٳخكظَٷض ّيُ ٷخٽ ارَحىْڂ أً ٷخٽ ٳٌٍڃض ٷخٽ ٳٌىزض رِ أڃِ -
ٍؿپ ٳـ٬پ ّظټڀڂ رټٚځ ٙ أىٍُ ڃخ ىٌ ًؿ٬پ ّنٴغ ٳٔؤٿض أڃِ ٳِ هٚٳش ٫ؼڄخڅ ڃن 

 حٿَؿپ ٳٸخٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ كيػنخ أرٌ آلٶ ٫ن أرِ ڃخٿٺ  - 

 حٕٗـ٬ِ ٷخٽ9
َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انِ ٷي ٍأّض ٻنض ؿخٿٔخ ڃ٪ ڃلڄي رن كخ٣ذ ٳٸخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ-

أٍٟخ ًحص نوپ ٳخهَؿٌح ٳوَؽ كخ٣ذ ًؿ٬ٴَ ٳِ حٿزلَ ٷزپ حٿنـخِٗ ٷخٽ ٳٌٿيص أنخ 
 ٳِ طڀٺ حٿٔٴْنش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش كيػنخ أرٌ رڀؾ ٫ن ڃلڄي رن  - 
 كخ٣ذ ٷخٽ9

ٽ ًحٿلَحځ حٿٌٜص ًَٟد ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٜپ ڃخ رْن حٿلٚ-
 حٿيٱ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ رڀؾ ٷخٽ9 - 
ٷڀض ٿڄلڄي رن كخ٣ذ انِ ٷي طًِؿض حڃَأطْن ٿڂ ٠َّد ٫ڀِ ريٱ ٷخٽ رجٔڄخ ٛن٬ض -

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٳٜپ ڃخ رْن حٿلٚٽ ًحٿلَحځ حٿٌٜص ٬ّنِ 
 ٱ.حٿ٠َد رخٿي

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ رن كَد ٫ن  - 
 ڃلڄي رن كخ٣ذ ٷخٽ9

ًٷ٬ض حٿٸيٍ ٫ڀَ ّيُ ٳخكظَٷض ّيُ ٳخن٤ڀٶ رِ أرِ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
 ًٻخڅ ّظٴپ ٳْيخ ًّٸٌٽ أًىذ حٿزؤّ ٍد حٿنخّ ًأكٔزو ٷخٽ ًاٗٴو انٺ أنض حٿ٘خٳِ.

 ظً سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.سؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٫ن كټْڂ  - 

 رن أرِ ِّّي ٫ن أرْو ٫ڄن ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9
 ى٫ٌح حٿنخّ ٳڀْٜذ ر٠٬يڂ ڃن ر٬ٞ ٳبًح حٓظنٜق ٍؿپ أهخه ٳڀْنٜق ٿو.-

 ٗ.سظً آخش سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕؼذ٠س 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٷخٽ9 - 
ٻخڅ أًٽ ٌّځ ٫َٳض ٳْو ٫زي حٿَكڄن حرن أرِ ٿْڀَ ٍأّض ْٗوخ أرْٞ حٿَأّ ًحٿڀلْش -

٫ڀَ كڄخٍ ًىٌ ّظز٪ ؿنخُس ٳٔڄ٬ظو ّٸٌٽ كيػنِ ٳٚڅ رن ٳٚڅ ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
خء حهلل أكذ حهلل ٿٸخإه ًڃن ٻَه ٿٸخء حهلل ٻَه حهلل ٿٸخءه ٷخٽ ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن أكذ ٿٸ

ٳؤٻذ حٿٸٌځ ّزټٌڅ ٳٸخٽ ڃخ ّزټْټڂ ٳٸخٿٌح انخ نټَه حٿڄٌص ٷخٽ ٿْْ ًٿٺ ًٿټنو اًح ك٠َ 
ٳؤڃخ اڅ ٻخڅ ڃن حٿڄٸَرْن ٳًَف ًٍّلخڅ ًؿنش ن٬ْڂ ٳبًح رَ٘ رٌٿٺ أكذ ٿٸخء حهلل ًحهلل 

ٿ٠خٿْن ٳنِٽ ڃن كڄْڂ ٷخٽ ٤٫خء ًٳِ ٷَحءس حرن ٿڀٸخثو أكذ ًأڃخ اڅ ٻخڅ ڃن حٿڄټٌرْن ح
 ڃ٬ٌٔى ػڂ طٜڀْش ؿلْڂ ٳبًح رَ٘ رٌٿٺ ّټَه ٿٸخء حهلل ًحهلل ٿڀٸخثو أٻَه.

 عٍّح تٓ ٔؼ١ُ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ْٗزخڅ كيػنخ ڃنٌٍٜ ٫ن ٓخٿڂ رن أرِ  - 
 حٿـ٬ي ٫ن ٓڀڄش رن ن٬ْڂ ٷخٽ9

ٻخڅ ڃن أٛلخد حٿٌَٓٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ً-
 ڃن ٿٸِ حهلل ٙ َّ٘ٹ رو ْٗجخ ىهپ حٿـنش ًاڅ ُنَ ًاڅ َٓٵ.

 ػاِش تٓ ؽٙش سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ حرن ٫ْْنش ٫ن ڃـخٿي ٫ن حٿ٬٘زِ  - 

 خ ٫خڃَ رن ٗيَ ٷخٽ9ٷخٽ كيػن
 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ هًٌح ڃن ٷٌٽ ٷَّٖ ًى٫ٌح ٳ٬ڀيڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ َّٗٺ ٫ن آڄخ٫ْپ ٫ن ٤٫خء  - 

 ٫ن ٫خڃَ رن ٗيَ ٷخٽ9
 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ هًٌٍ رٸٌٽ ٷَّٖ ًى٫ٌح ٳ٬ڀيڂ.-

 سظً ِٓ تٕٟ ع١ٍُ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.٠س ؼذ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خً رن ڃ٬خً أنزؤنخ ٬ٗزش أنزؤنخ أرٌ آلٶ حٿيڄيحنِ ٫ن  - 

 ؿٍَ حٿنييُ ٫ن ٍؿپ ڃن رنِ ٓڀْڂ ٷخٽ9
٫ٸي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ّيه أً ٳِ ّيُ ٳٸخٽ ٓزلخڅ حهلل نٜٲ حٿڄِْحڅ -

حٿڄِْحڅ ًحهلل أٻزَ طڄٖ ڃخ رْن حٿٔڄخء ًحٍٕٝ ًحٿ٤يٌٍ نٜٲ حّٗڄخڅ ًحٿلڄي هلل طڄٖ 
 ًحٿٌٜځ نٜٲ حٿٜزَ.

 أتٟ ظث١شج تٓ اٌعؽان سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ ىحًى رن أرِ ىني ٫ن حٿ٬٘زِ ٷخٽ  - 

 كيػنِ أرٌ ؿزَْس رن حٿ٠لخٹ ٷخٽ9
ڀڄش ًٙ طنخرًِح رخٕٿٸخد ٷخٽ ٷيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْنخ نِٿض ٳِ رنِ ٓ-

حٿڄيّنش ًٿْْ ڃنخ ٍؿپ اٙ ًٿو آڄخڅ أً ػٚػش ٳټخڅ اًح ى٫ِ أكي ڃنيڂ ربٓڂ ڃن طڀٺ 
 حٕٓڄخء ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل انو ٠ّٰذ ڃن ىٌح ٷخٽ ٳنِٿض ًٙ طنخرًِح رخٕٿٸخد.

 سظً سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن  كيػنخ ٫زي - 

 أرِ حٿزوظَُ حٿ٤خثِ ٷخٽ9
أهزَنِ ڃن ٓڄ٬و ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ٿن ّيڀٺ حٿنخّ كظَ -

 ٬ًٌٍّح ڃن أنٴٔيڂ.
 سظً ِٓ أؽعغ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن كْٜن ٫ن ٓخٿڂ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي  - 
 أرِ حٿـ٬ي ٫ن ٍؿپ ڃنخ ڃن أٗـ٪ ٷخٽ9

ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀِ هخطڄخ ڃن ًىذ ٳؤڃَنِ أڅ أ٣َكو ٳ٤َكظو -
 اٿَ ٌّڃِ ىٌح.

 األغش اٌّضٟٔ سظٟ اهلل ػٕٗ.ؼذ٠س 
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ػخرض حٿزنخنِ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ كڄخى رن ُّي ٫ن  - 
 رَىس ٫ن حٕٯَ حٿڄِنِ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٿْٰخڅ ٫ڀَ ٷڀزِ ًانِ ٕٓظٰٴَ حهلل ٻپ ٌّځ ڃخثش -
 ڃَس.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًىذ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن أرِ رَىس9 - 
ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ّخ أّيخ أنو ٓڄ٪ حٕٯَ حٿڄِنِ ّليع حرن ٫ڄَ ٫ن حٿنزِ ٛ-

 حٿنخّ طٌرٌح اٿَ ٍرټڂ ٳبنِ أطٌد اٿَ حهلل ٫ِ ًؿپ ٻپ ٌّځ ڃخثش ڃَس.
 سظً سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ ٌّنْ ٫ن كڄْي رن ىٚٽ ٫ن أرِ رَىس  - 
 ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

خٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ أّيخ حٿنخّ طٌرٌح اٿَ حهلل ًحٓظٰٴًَه ٳبنِ أطٌد ٷ-
اٿَ حهلل ًأٓظٰٴَه ٳِ ٻپ ٌّځ ڃخثش ڃَس ٳٸڀض ٿو حٿڀيڂ انِ أٓظٰٴَٹ حٿڀيڂ انِ أطٌد اٿْٺ 

 حػنظخڅ أځ ًحكيس ٳٸخٽ ىٌ ًحٹ أً نلٌ ىٌح.
 سظً ِٓ اٌّٙاظش٠ٓ سظٟ اهلل ػٕٗ.ؼذ٠س 

 كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ظڄَ ٷخٽ ٓڄ٬ض أٌّد ٷخٽ ًكيػنخ ڃلڄي رن ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل - 
حٿَكڄن حٿ٤ٴخًُ ٷخٽ كيػنخ أٌّد حٿڄ٬نِ ٫ن كڄْي رن ىٚٽ ٫ن أرِ رَىس ٫ن ٍؿپ ڃن 

 حٿڄيخؿَّن ّٸٌٽ9
ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ّخ أّيخ حٿنخّ طٌرٌح اٿَ حهلل ًحٓظٰٴًَه ٳبنِ -

 ِ ٻپ ٌّځ ڃخثش ڃَس أً أٻؼَ ڃن ڃخثش ڃَس.أطٌد اٿَ حهلل ًأٓظٰٴَه ٳ
 ػشفعح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٬ٗزش كيػنِ ُّخى رن ٫ٚٷش ٫ن ٫َٳـش  - 
 ٷخٽ9

ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ طټٌڅ ىنخص ًىنخص ٳڄن أٍحى أڅ ّٴَٵ أڃَ -
 ٻخثنخ ڃن ٻخڅ. حٿڄٔڀڄْن ًىڂ ؿڄْ٪ ٳخَٟرٌه رخٿْٔٲ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ُّخى رن ٫ٚٷش ٫ن  - 
 ٫َٳـش حٕٗـ9ِ٬

أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٷخٽ ًٷخٽ ْٗزخڅ رن َّٗق حٕٓڀڄِ ٳٌٻَ -
 حٿليّغ.
 ػّاسج تٓ س٠ٚثح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن آڄخ٫ْپ كيػنخ أرٌ رټَ ٫ن ٫ڄخٍس رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 
 ًٍّزش ٫ن أرْو ٷخٽ9

ٓؤٿو ٍؿپ ڃن أىپ حٿزَٜس ٷخٽ أهزَنِ ڃخ ٓڄ٬ض ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
ّٸٌٽ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ ّڀؾ حٿنخٍ أكي ٛڀَ ٷزپ ٣ڀ٩ٌ 

ظو ڃنو ٷخٽ ٓڄ٬ض أًنخُ ٫ًًخه ٷڀزِ ٳٸخٽ حٿَؿپ حٿ٘ڄْ ًٷزپ أڅ طَٰد ٷخٽ أأنض ٓڄ٬
 ًحهلل ٿٸي ٓڄ٬ظو ّٸٌٽ ًٿٺ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حرن أرِ هخٿي ٷخٽ ًكيػنخ ڃ٬َٔ ٷخٽ ًكيػنخ  - 
 حٿزوظَُ رن حٿڄوظخٍ ٫ن أرِ رټَ رن ٫ڄخٍس رن ًٍّزش حٿؼٸٴِ ٓڄ٬ٌه ٫ن أرْو ٷخٽ9

ٓڀڂ ّٸٌٽ ٿن ّڀؾ حٿنخٍ ٍؿپ ٛڀَ ٷزپ ٣ڀ٩ٌ حٿ٘ڄْ ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً-
ًٷزپ ٯًَريخ ٳٸخٽ ٍؿپ ڃن أىپ حٿزَٜس أأنض ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ أٗيي ٿٔڄ٬ظو أًنخُ ٫ًًخه ٷڀزِ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن ٳ٠ْپ كيػنخ كْٜن ٫ن ٫ڄخٍس رن ًٍّزش أنو ٍأٍ  - 

څ ٫ڀَ حٿڄنزَ ٍحٳ٬خ ّيّو َّْ٘ ربٛز٬ْو ّي٫ٌ ٳٸخٽ ٿ٬ن حهلل ىخطْن حٿْيّظْن رَ٘ رن ڃًَح
 ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿڄنزَ ّي٫ٌ ًىٌ َّْ٘ ربٛز٪.

 ػشٚج تٓ ِعشط اٌؽائٟ سظٟ اهلل ػٕٗ.ؼذ٠س 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن آڄخ٫ْپ كيػنخ ٫خڃَ ٷخٽ كيػنِ أً أهزَنِ - 

 ٫ًَس رن ڃ٠َّ حٿ٤خثِ ٷخٽ9
ؿجض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿٌٷٲ ٳٸڀض ؿجض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃن ؿزڀِ ٣ِء -

أٻڀڀض ڃ٤ْظِ ًأط٬زض نٴِٔ ًحهلل ڃخ طَٻض ڃن ؿزپ اٙ ًٷٴض ٫ڀْو ىپ ٿِ ڃن كؾ ٳٸخٽ 
أً ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أىٍٹ ڃ٬نخ ىٌه حٿٜٚس ًأطَ ٫َٳخص ٷزپ ًٿٺ ٿْٚ 

 نيخٍح طڂ كـو ًٷ٠َ طٴؼو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن أرِ حٿٔٴَ  - 

 ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿ٬٘زِ ٫ن ٫ًَس رن ڃ٠َّ رن كخٍػش رن ٙځ ٷخٽ9
أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ رـڄ٪ ٳٸڀض ٿو ىپ ٿِ ڃن كؾ ٳٸخٽ ڃن ٛڀَ -

ٌح حٿڄټخڅ ػڂ ًٷٲ ڃ٬نخ ىٌح حٿڄٌٷٲ كظَ ّٴْٞ حٗڃخځ أٳخٝ ٷزپ ڃ٬نخ ىٌه حٿٜٚس ٳِ ى
 ًٿٺ ڃن ٫َٳخص ٿْٚ أً نيخٍح ٳٸي طڂ كـو ًٷ٠َ طٴؼو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حهلل حرن أرِ حٿٔٴَ ٷخٽ9 - 
ْض حٿنزِ ٓڄ٬ض حٿ٬٘زِ ّليع ٫ن ٫ًَس رن ڃ٠َّ رن أًّ رن كخٍػش رن ٙځ ٷخٽ أط-

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٫زي حهلل رن أرِ حٿٔٴَ كيػنِ  - 

ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿ٬٘زِ ٫ن ٫ًَس رن حٿڄ٠َّ رن أًّ رن كخٍػش رن ٙځ ٷخٽ أطْض حٿنزِ 
 ًٍف.كيّغ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ رـڄ٪ ٳٌٻَ ڃؼپ 

ػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كي - 
 حٿٔٴَ ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿ٬٘زِ ٷخٽ كيػنخ ٫ًَس رن ڃ٠َّ ٷخٽ9

أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ رـڄ٪ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىپ ٿِ ڃن كؾ ٳٸخٽ -
أٳخٝ  ڃن ٛڀَ ڃ٬نخ ىٌه حٿٜٚس ٳِ ىٌح حٿڄټخڅ ًًٷٲ ڃ٬نخ ىٌح حٿڄٌٷٲ كظَ ّٴْٞ

 ٷزپ ًٿٺ ڃن ٫َٳخص ٿْٚ أً نيخٍح ٳٸي طڂ كـو ًٷ٠َ طٴؼو.
 أتٟ ؼاصَ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ حرن أرِ هخٿي ٫ن ٷْْ رن أرِ كخُځ  - 
 ٫ن أرْو ٷخٽ9

 َ حٿ٨پ.ٍآنِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّو٤ذ ًأنخ ٳِ حٿ٘ڄْ ٳؤڃَنِ ٳلٌٿض اٿ-
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 اتٓ صفٛاْ اٌض٘شٞ ػٓ أت١ٗ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػّٕٙا.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن رَ٘ رن ٓڀڄخڅ ٫ن حٿٸخٓڂ رن ٛٴٌحڅ ٫ن  - 

 أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
 أرَىًح ٳِ حٿ٨يَ ٳبڅ ٗيس حٿلَ ڃن ٳْق ؿينڂ.-
٬ّڀَ كيػنخ أرٌ آڄخ٫ْپ ٬ّنِ رَْ٘ح ٫ن حٿٸخٓڂ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ  - 

 ٛٴٌحڅ حٿِىَُ ٫ن أرْو ٷخٽ9
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أرَىًح رٜٚس حٿ٨يَ ٳبڅ حٿلَ ڃن ٳٌٍ ؿينڂ.-

 ع١ٍّاْ تٓ صشد سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
ٽ ٓڄ٬ض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٓٴْخڅ ٷخٽ كيػنِ أرٌ آلٶ ٷخ - 

 ٓڀْڄخڅ رن َٛى ّٸٌٽ9
ٷخٽ ًكيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن ٓڀْڄخڅ رن َٛى ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ -

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ حٕكِحد ٷخٽ ّلَْ ٬ّنِ ٌّځ حٿونيٵ حٓڅ نًِٰىڂ ًٙ 
 ًِّٰنخ.

آلٶ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ - 
 ٓڀْڄخڅ رن َٛى ٷخٽ9

حنَٜٱ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ حٕكِحد ٷخٽ حٓڅ نًِٰىڂ ًٙ ًِّٰنخ -
 ًڃڄخ حؿظڄ٪ ٳْو ٓڀْڄخڅ رن َٛى ًهخٿي رن ٫َٳ٤ش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ؿخڃ٪ رن ٗيحى ٫ن  - 
 ٫زي حهلل رن ّٔخٍ ٷخٽ9

خ ڃ٪ ٓڀْڄخڅ رن َٛى ًهخٿي رن ٫َٳ٤ش ًىڄخ َّّيحڅ أڅ ّظز٬خ ؿنخُس ڃز٤ٌڅ ٻنض ؿخٿٔ-
ٳٸخٽ أكيىڄخ ٿٜخكزو أٿڂ ّٸپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ّٸظڀو ر٤نو ٳڀن ٬ٌّد ٳِ 

 ٷزَه ٳٸخٽ رڀَ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش أهزَنِ ؿخڃ٪ رن ٗيحى ٷخٽ9 - 
ّٔخٍ ٷخٽ ٻخڅ ٓڀْڄخڅ رن َٛى ًهخٿي رن ٫َٳ٤ش ٷخ٫يّن ٷخٽ ٳٌٻَ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن -

أڅ ٍؿٚ ڃخص رخٿز٤ن ٳٸخٽ أكيىڄخ ٿٜخكزو أڃخ ٓڄ٬ض أً ڃخ رڀٰٺ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن ٷظڀو ر٤نو ٳڀن ٬ٌّد ٳِ ٷزَه ٷخٽ حٓهَ رڀَ.

أرٌ ٓنخڅ ٫ن أرِ آلٶ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷَحڅ كيػنخ ٬ْٓي حٿْ٘زخنِ  - 
 ٷخٽ9

ڃخص ٍؿپ ٛخٿق ٳؤهَؽ رـنخُطو ٳڀڄخ ٍؿ٬نخ طڀٸخنخ هخٿي رن ٫َٳ٤ش ًٓڀْڄخڅ رن َٛى -
ًٻٚىڄخ ٷي ٻخنض ٿو ٛلزش ٳٸخٙ ٓزٸظڄٌنخ ريٌح حٿَؿپ حٿٜخٿق ٳٌٻًَح أنو ٻخڅ رو ر٤ن 
ًأنيڂ هٌ٘ح ٫ڀْو حٿلَ ٷخٽ ٳن٨َ أكيىڄخ اٿَ ٛخكزو ٳٸخٽ أڃخ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن ٷظڀو ر٤نو ٿڂ ٬ٌّد ٳِ ٷزَه.ح
 ػّاس تٓ ٠اعش سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س تم١ح 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن  - 
 ٷْْ رن ٫زخى ٷخٽ ٷڀض ٿ٬ڄخٍ رن ّخ9َٓ
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أّټڂ أً ِٗء ٫ييه اٿْټڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ّخ أرخ حٿْٸ٨خڅ أٍأّض ىٌح حٕڃَ حٿٌُ أطْظڄٌه رَ-
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ڃخ ٫يي اٿْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ْٗجخ ٿڂ ٬ّييه اٿَ حٿنخّ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حهلل  - 
 حٿڄَحىُ ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن ٫زي حهلل رن ٓڀڄش ٷخٽ9

خٍ ٷخٽ ٿڄخ ىـخنخ حٿڄَ٘ٻٌڅ ٗټٌنخ ًٿٺ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٷخٽ ٫ڄ-
 ٷٌٿٌح ٿيڂ ٻڄخ ّٸٌٿٌڅ ٿټڂ ٷخٽ ٳڀٸي ٍأّظنخ ن٬ڀڄو اڃخء أىپ حٿڄيّنش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ رټَ رن ٫ْخٕ كيػنخ أرٌ آلٶ ٫ن نخؿْش حٿ٬نُِ  - 
 ٷخٽ9

ٳِ حٿظْڄڂ ٳٸخٽ ٫زي حهلل ٿٌ ڃټؼض ٗيَح ٙ أؿي ٳْو حٿڄخء طيحٍأ ٫ڄخٍ ٫ًزي حهلل رن ڃ٬ٌٔى -
ٿڄخ ٛڀْض ٳٸخٽ ٿو ٫ڄخٍ أڃخ طٌٻَ اً ٻنض أنخ ًأنض ٳِ حٗرپ ٳخؿنزض ٳظڄ٬ټض طڄ٬ٺ 
حٿيحرش ٳڀڄخ ٍؿ٬ض اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَطو رخٿٌُ ٛن٬ض ٳٸخٽ انڄخ 

 ٻخڅ ّټٴْٺ حٿظْڄڂ.
ػنخ ّلَْ رن ٫زي حٿڄڀٺ رن أرِ ٯنْش ٷخٽ كيػنخ ٫ٸزش رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 

 حٿڄَْٰس ٫ن ؿي أرْو حٿڄوخٍٵ ٷخٽ9
ٿٸْض ٫ڄخٍح ٌّځ حٿـڄپ ًىٌ ّزٌٽ ٳِ ٷَڅ ٳٸڀض أٷخطپ ڃ٬ٺ ٳؤٻٌڅ ڃ٬ٺ ٷخٽ ٷخطپ طلض -

ٍحّش ٷٌڃٺ ٳبڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٔظلذ ٿڀَؿپ أڅ ّٸخطپ طلض ٍحّش 
 ٷٌڃو.

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷَّٖ رن ارَحىْڂ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ٫زي كيػنخ ٫زي  - 
حٿڄڀٺ رن أرـَ ٫ن أرْو ٫ن ًحٛپ رن كْخڅ ٷخٽ ٷخٽ أرٌ ًحثپ ه٤زنخ ٫ڄخٍ ٳؤرڀٮ ًأًؿِ 

 ٳڀڄخ نِٽ ٷڀنخ ّخ أرخ حٿْٸ٨خڅ ٿٸي أرڀٰض ًأًؿِص ٳڀٌ ٻنض طنٴٔض ٷخٽ9
ٌٽ ٛٚس حٿَؿپ ًٷَٜ ه٤زظو انِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ ٣-

 َڃِجَنًش ڃن ٳٸيو ٳؤ٣ْڀٌح حٿٜٚس ًأٷًَٜح حٿو٤زش ٳبڅ ڃن حٿزْخڅ ٿٔلَح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ أرٌ حٿِرَْ ٫ن ڃلڄي  - 

 رن ٫ڀِ رن حٿلنٴْش ٫ن ٫ڄخٍ رن ّخَٓ ٷخٽ9
 ٳٔڀڄض ٫ڀْو ٳَى ٫ڀِ حٿٔٚځ.أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّٜڀِ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ًٌّنْ ٷخٙ كيػنخ أرخڅ كيػنخ ٷظخىس ٫ن ٫ٍِس  - 

 ٫ن ٬ْٓي رن ٫زي حٿَكڄن رن أرٍِ ٫ن أرْو ٫ن ٫ڄخٍ رن ّخَٓ.
أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٌّنْ أنو ٓؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن -

َٟرش ٿڀټٴْن ًحٿٌؿو ًٷخٽ ٫ٴخڅ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ ٳِ حٿظْڄڂ ٳٸخٽ 
 حٿظْڄڂ َٟرش ٿڀٌؿو ًحٿټٴْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ كيػنخ آَحثْپ ٫ن ٓڄخٹ  - 
 ٫ن ػًَحڅ رن ڃڀلخڅ ٷخٽ9

نخ ڃخ ٓڄ٬ض ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٻنخ ؿڀٌٓخ رخٿڄٔـي ٳڄَ ٫ڀْنخ ٫ڄخٍ رن ّخَٓ ٳٸڀنخ ٿو كيػ-
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٳِ حٿٴظنش ٳٸخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ 
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ّټٌڅ ر٬يُ ٷٌځ ّؤهًٌڅ حٿڄڀٺ ّٸظپ ٫ڀْو ر٠٬يڂ ر٠٬خ ٷخٽ ٷڀنخ ٿو ٿٌ كيػنخ ٯَْٹ ڃخ 
 ٛيٷنخه ٷخٽ ٳبنو ْٓټٌڅ.

َ رن ٌّنْ كيػنخ ڃلڄي رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن رلَ كيػنخ ٫ْٔ - 
آلٶ كيػنِ ِّّي رن ڃلڄي رن هؼْڂ حٿڄلخٍرِ ٫ن ڃلڄي رن ٻ٬ذ حٿٸ٧َِ ٫ن ڃلڄي 

 رن هؼْڂ أرِ ِّّي ٫ن ٫ڄخٍ رن ّخَٓ ٷخٽ9
ٻنض أنخ ٫ًڀِ ٍٳْٸْن ٳِ ٯًِس ًحص حٿ٬َْ٘س ٳڀڄخ نِٿيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

٫ْن ٿيڂ ٳِ نوپ ٳٸخٽ ٿِ ٫ڀِ ّخ أرخ  ًأٷخځ ريخ ٍأّنخ نخٓخ ڃن رنِ ڃيٿؾ ٬ّڄڀٌڅ ٳِ
حٿْٸ٨خڅ ىپ ٿٺ أڅ نؤطِ ىئٙء ٳنن٨َ ٻْٲ ٬ّڄڀٌڅ ٳـجنخىڂ ٳن٨َنخ اٿَ ٫ڄڀيڂ ٓخ٫ش ػڂ 
ٯْ٘نخ حٿنٌځ ٳخن٤ڀٸض أنخ ٫ًڀِ ٳخ٤ٟـ٬نخ ٳِ ٌٍٛ ڃن حٿنوپ ٳِ ىٷ٬خء ڃن حٿظَحد 

ٷي طظَرنخ ڃن طڀٺ ٳنڄخنخ ٳٌحهلل ڃخ أىزنخ اٙ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّلَٻنخ رَؿڀو ً
حٿيٷ٬خء ٳٌْڃجٌ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿ٬ڀِ ّخ أرخ طَحد ٿڄخ ٍَّ ٫ڀْو ڃن 
حٿظَحد ٷخٽ أٙ أكيػټڄخ رؤٗٸَ حٿنخّ ٍؿڀْن ٷڀنخ رڀَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ أكْڄَ ػڄٌى حٿٌُ 

 ٫ٸَ حٿنخٷش ًحٿٌُ ٠َّرٺ ّخ ٫ڀِ ٫ڀَ ىٌه ٬ّنِ ٷَنو كظَ طزپ ڃنو ىٌه ٬ّنِ ٿلْظو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن ٛخٿق ٷخٽ9 - 
ٷخٽ حرن ٗيخد كيػنِ ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل ٫ن حرن ٫زخّ ٫ن ٫ڄخٍ رن ّخَٓ أڅ ٌٍٓٽ -

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫َّ رآٙص حٿـْٖ ًڃ٬و ٫خث٘ش ًُؿظو ٳخنٸ٤٪ ٫ٸي ٿيخ ٳِ 
ظَ أٟخء حٿٴـَ ًٿْْ ڃ٪ حٿنخّ ڃخء ؿ٩ِ ٧ٴخٍ ٳلزْ حٿنخّ حرظٰخء ٫ٸيىخ ًًٿٺ ك

ٳؤنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ٫ڀَ ٌٍٓٿو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍهٜش حٿظ٤يَ رخٿ٬ْٜي حٿ٤ْذ 
ٳٸخځ حٿڄٔڀڄٌڅ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٠َرٌح رؤّيّيڂ حٍٕٝ ػڂ ٍٳ٬ٌح 

ر٤ٌڅ أّيّيڂ ًٿڂ ّٸز٠ٌح ڃن حٿظَحد ْٗجخ ٳڄٔلٌح ريخ ًؿٌىيڂ ًأّيّيڂ اٿَ حٿڄنخٻذ ًڃن 
أّيّيڂ اٿَ حٓرخ١ ًٙ ّٰظَ ريٌح حٿنخّ ًرڀٰنخ أڅ أرخ رټَ ٷخٽ ٿ٬خث٘ش ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ 

 ٫نيڄخ ًحهلل ڃخ ٫ڀڄض أنٺ ٿڄزخٍٻش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن ڃلڄي رن آلٶ كيػنِ ڃلڄي  - 

 ّٙ حٿوِح٫ِ ٷخٽ9 رن ارَحىْڂ رن حٿلَع حٿظْڄِ ٫ن ٫ڄًَ رن حٿلټڂ رن ػٌرخڅ ٫ن حرن
ىهپ ٫ڄخٍ رن ّخَٓ حٿڄٔـي ٳَٻ٪ ٳْو ٍٻ٬ظْن أهٴيڄخ ًأطڄيڄخ ٷخٽ ػڂ ؿڀْ ٳٸڄنخ اٿْو -

ٳـڀٔنخ ٫نيه ػڂ ٷڀنخ ٿو ٿٸي هٴٴض ٍٻ٬ظْٺ ىخطْن ؿيح ّخ أرخ حٿْٸ٨خڅ ٳٸخٽ انِ رخىٍص ريڄخ 
 حٿ٤ْ٘خڅ أڅ ّيهپ ٫ڀِ ٳْيڄخ ٷخٽ ٳٌٻَ حٿليّغ.

أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ َّٗٺ ٫ن أرِ ىخٗڂ ٫ن أرِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 
 ڃـڀِ ٷخٽ9

ٛڀَ ٫ڄخٍ ٛٚس ٳـٌُ ٳْيخ ٳٔجپ أً ٳٸْپ ٿو ٳٸخٽ ڃخ هَڃض ڃن ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل -
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ حٍُٕٵ ٫ن َّٗٺ ٫ن أرِ ىخٗڂ ٫ن أرِ  - 
 ڃـڀِ ٷخٽ9

يخ ٳؤنټًَح ًٿٺ ٳٸخٽ أٿڂ أطڂ حٿَٻ٩ٌ ًحٿٔـٌى ٷخٿٌح رڀَ ٛڀَ رنخ ٫ڄخٍ ٛٚس ٳؤًؿِ ٳْ-
ٷخٽ أڃخ انِ ٷي ى٫ٌص ٳْيڄخ ري٫خء ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّي٫ٌ رو حٿڀيڂ 
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ر٬ڀڄٺ حٿْٰذ ًٷيٍطٺ ٫ڀَ حٿوڀٶ أكْْنِ ڃخ ٫ڀڄض حٿلْخس هَْح ٿِ ًطٌٳنِ اًح ٻخنض 
ش حٿلٶ ٳِ حٿ٠ٰذ ًحٿَٟخ حٿٌٳخس هَْح ٿِ أٓؤٿٺ هْ٘ظٺ ٳِ حٿْٰذ ًحٿ٘يخىس ًٻڀڄ

ًحٿٸٜي ٳِ حٿٴٸَ ًحٿٰنَ ًٿٌس حٿن٨َ اٿَ ًؿيٺ ًحٿٌ٘ٵ اٿَ ٿٸخثٺ ًأ٫ًٌ رٺ ڃن َٟحء 
 ڃ٠َس ًڃن ٳظنش ڃ٠ڀش حٿڀيڂ ُّنخ رِّنش حّٗڄخڅ ًحؿ٬ڀنخ ىيحس ڃييّْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ كيػنخ ڃلڄي رن ٓڀڄش ٫ن ڃلڄي رن  - 
لڄي رن ِّّي رن هؼْڂ ٫ن ڃلڄي رن ٻ٬ذ حٿٸ٧َِ كيػنِ أرٌ ُّي رن هؼْڂ آلٶ ٫ن ڃ

 ٫ن ٫ڄخٍ رن ّخَٓ ٷخٽ9
ٻنض أنخ ٫ًڀِ رن أرِ ٣خٿذ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٍٳْٸْن ٳِ ٯًِس حٿ٬َْ٘س ٳڄٍَنخ -

 ٫َْٔ رن ٌّنْ.كيّغ رَؿخٽ ڃن رنِ ڃيٿؾ ٬ّڄڀٌڅ ٳِ نوپ ٿيڂ ٳٌٻَ ڃ٬نَ 
نخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى كيػنخ ٫ڀِ رن ُّي ٫ن ٓڀڄش رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

 ڃلڄي رن ٫ڄخٍ رن ّخَٓ ٫ن ٫ڄخٍ رن ّخ9َٓ
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ ڃن حٿٴ٤َس أً حٿٴ٤َس حٿڄ٠ڄ٠ش ًحٙٓظن٘خٵ -

ًٷٚ حٿ٘خٍد ًحٿٌٔحٹ ًطٸڀْڂ ح٧ٕٴخٍ ًٯٔپ حٿزَحؿڂ ًنظٲ حٗر٢ ًحٙٓظليحى 
 ًحٗهظظخڅ ًحٗنظ٠خف.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٗٸْٶ ٷخٽ9 - 
ٻنض ؿخٿٔخ ڃ٪ أرِ ڃٌَٓ ٫ًزي حهلل ٷخٽ ٳٸخٽ أرٌ ڃٌَٓ ّخ أرخ ٫زي حٿَكڄن أٍأّض ٿٌ أڅ -

ٍؿٚ ٿڂ ّـي حٿڄخء ًٷي أؿنذ ٗيَح ڃخ ٻخڅ ّظْڄڂ ٷخٽ ٙ ًٿٌ ٿڂ ّـي حٿڄخء ٗيَح ٷخٽ ٳٸخٽ 
ريٌه حّٓش ٳِ ٌٍٓس حٿڄخثيس ٳڀڂ طـيًح ڃخء ٳظْڄڄٌح ٬ْٛيح  ٿو أرٌ ڃٌَٓ ٳټْٲ طٜن٬ٌڅ

٣ْزخ ٷخٽ ٳٸخٽ ٫زي حهلل ٿٌ ٍهٚ ٿيڂ ٳِ ىٌح ًٕٗټٌح اًح رَى ٫ڀْيڂ حٿڄخء أڅ ّظْڄڄٌح 
حٿ٬ْٜي ػڂ ّٜڀٌح ٷخٽ ٳٸخٽ ٿو أرٌ ڃٌَٓ انڄخ ٻَىظڂ ًح ٿيٌح ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٿو أرٌ ڃٌَٓ أٿڂ 

هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كخؿش ٳخؿنزض ٳڀڂ أؿي حٿڄخء طٔڄ٪ ٿٸٌٽ ٫ڄخٍ ر٬ؼنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح
ٳظڄَٯض ٳِ حٿ٬ْٜي ٻڄخ طڄَ٭ حٿيحرش ػڂ أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَص 
ًٿٺ ٿو ٳٸخٽ انڄخ ّټٴْٺ أڅ طٸٌٽ ًَٟد رْيه ٫ڀَ حٍٕٝ ػڂ ڃٔق ٻپ ًحكي ڃنيڄخ 

 أٿڂ ط٫ِڄٌح ٿڂ رٜخكزظيخ ػڂ ڃٔق ريخ ًؿيو ٿڂ ّـِ ح٫ٕڄٖ حٿټٴْن ٷخٽ ٳٸخٽ ٿو ٫زي حهلل
ّٸن٪ رٸٌٽ ٫ڄخٍ ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ أرِ ًٷخٽ أرٌ ڃ٬خًّش ڃَس ٷخٽ ٳ٠َد رْيه ٫ڀَ 
حٍٕٝ ػڂ نٴ٠يخ ػڂ َٟد ر٘ڄخٿو ٫ڀَ ّڄْنو ًّڄْنو ٫ڀَ ٗڄخٿو ٫ڀَ حٿټٴْن ػڂ ڃٔق 

 ًؿيو.
خ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي كيػنخ ٓڀْڄخڅ ح٫ٕڄٖ كيػن - 

 ٗٸْٶ ٷخٽ9
ٻنض ٷخ٫يح ڃ٪ ٫زي حهلل ًأرِ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٳٸخٽ أرٌ ڃٌَٓ ٿ٬زي حهلل ٿٌ أڅ ٍؿٚ ٿڂ -

ّـي حٿڄخء ٿڂ ّٜپ ٳٸخٽ ٫زي حهلل ٙ ٳٸخٽ أرٌ ڃٌَٓ أڃخ طٌٻَ اً ٷخٽ ٫ڄخٍ ٿ٬ڄَ أٙ طٌٻَ 
اً ر٬ؼنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًاّخٹ ٳِ ارپ ٳؤٛخرظنِ ؿنخرش ٳظڄَٯض ٳِ 

ٳڀڄخ ٍؿ٬ض اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهزَطو ٳ٠لٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ  حٿظَحد
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ انڄخ ٻخڅ ّټٴْٺ أڅ طٸٌٽ ىټٌح ًَٟد رټٴْو ٫ڀَ حٍٕٝ ػڂ ڃٔق 
ٻٴْو ؿڄ٬ْخ ًڃٔق ًؿيو ڃٔلش ًحكيس ر٠َرش ًحكيس ٳٸخٽ ٫زي حهلل ٙ ؿَځ ڃخ ٍأّض ٫ڄَ 
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ٲ ريٌه حّٓش ٳِ ٌٍٓس حٿنٔخء ٳڀڂ طـيًح ڃخء ٳظْڄڄٌح ٷن٪ رٌٿٺ ٷخٽ ٳٸخٽ ٿو أرٌ ڃٌَٓ ٳټْ
٬ْٛيح ٣ْزخ ٷخٽ ٳڄخ ىٍٍ ٫زي حهلل ڃخ ّٸٌٽ ًٷخٽ ٿٌ ٍهٜنخ ٿيڂ ٳِ حٿظْڄڂ ًٕٗٺ أكيىڂ 
اڅ رَى حٿڄخء ٫ڀَ ؿڀيه أڅ ّظْڄڂ ٷخٽ ٫ٴخڅ ًأنټَه ّلَْ ٬ّنِ حرن ٬ْٓي ٳٔؤٿض كٴٚ رن 

 ًًٻَ أرخ ًحثپ.ٯْخع ٳٸخٽ ٻخڅ ح٫ٕڄٖ ّليػنخ رو ٫ن ٓڀڄش رن ٻيْپ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٫ن أرِ ًحثپ  - 

 ٷخٽ9
ٷخٽ أرٌ ڃٌَٓ ٿ٬زي حهلل رن ڃ٬ٌٔى اڅ ٿڂ نـي حٿڄخء ٙ نٜڀِ ٷخٽ ٳٸخٽ ٫زي حهلل ن٬ڂ اڅ ٿڂ -

ټٌح نـي حٿڄخء ٗيَح ٿڂ نٜپ ًٿٌ ٍهٜض ٿيڂ ٳِ ىٌح ٻخڅ اًح ًؿي أكيىڂ حٿزَى ٷخٽ ى
٬ّنِ طْڄڂ ًٛڀَ ٷخٽ ٳٸڀض ٿو ٳؤّن ٷٌٽ ٫ڄخٍ ٿ٬ڄَ ٷخٽ انِ ٿڂ أٍٍ ٫ڄَ ٷن٪ رٸٌٽ 

 ٫ڄخٍ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ  - 

 ًحثپ ٷخٽ9
ٿڄخ ر٬غ ٫ڀِ ٫ڄخٍح ًحٿلٔن اٿَ حٿټٌٳش ٿْٔظنٴَحىڂ ٳو٤ذ ٫ڄخٍ ٳٸخٽ انِ ٫ٕڀڂ أنيخ -

 و ٳِ حٿينْخ ًحٓهَس ًٿټن حهلل ٫ِ ًؿپ حرظٚٻڂ ٿظظز٬ٌه ًاّخىخ.ًُؿظ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ ٫ن ًٍ ٫ن حرن  - 

 ٫زي حٿَكڄن رن أرُِ ٫ن أرْو9
أڅ ٍؿٚ أطَ ٫ڄَ ٳٸخٽ انِ أؿنزض ٳڀڂ أؿي ڃخء ٳٸخٽ ٫ڄَ ٙ طٜپ ٳٸخٽ ٫ڄخٍ أڃخ طٌٻَ -

حٿڄئڃنْن اً أنخ ًأنض ٳِ َّٓش ٳخؿنزنخ ٳڀڂ نـي ڃخء ٳؤڃخ أنض ٳڀڂ طٜپ ًأڃخ أنخ ّخ أڃَْ 
ٳظڄ٬ټض ٳِ حٿظَحد ٳٜڀْض ٳڀڄخ أطْنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَص ًٿٺ ٿو ٳٸخٽ انڄخ 
ٻخڅ ّټٴْٺ ًَٟد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْيه اٿَ حٍٕٝ ػڂ نٴن ٳْيخ ًڃٔق ريخ 

 ًؿيو ًٻٴْو.
ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀڄش رن ٻيْپ ٫ن ًٍ كيػنخ ٫ز - 

كيّغ ٫ن حرن ٫زي حٿَكڄن رن أرُِ ٫ن أرْو أڅ ٍؿٚ أطَ ٫ڄَ ٳٌٻَ حرن ؿ٬ٴَ ڃؼپ 
حٿلټڂ ًُحى ٷخٽ ًٓڀڄش ٗٺ ٷخٽ ٙ أىٍُ ٷخٽ ٳْو حٿڄَٳٸْن أً اٿَ حٿټٴْن ٳٸخٽ ٫ڄَ رڀَ 

 نٌٿْٺ ڃخ طٌٿْض.
 كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڀَ رن ٫زْي كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٗٸْٶ ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل  - 
ٻنض ؿخٿٔخ ڃ٪ ٫زي حهلل ًأرِ ڃٌَٓ ٳٸخٽ أرٌ ڃٌَٓ ّخ أرخ ٫زي حٿَكڄن حٿَؿپ ّـنذ ًٙ -

ّـي حٿڄخء أّٜڀِ ٷخٽ ٙ ٷخٽ أٿڂ طٔڄ٪ ٷٌٽ ٫ڄخٍ ٿ٬ڄَ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ؤطْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٓڀڂ ر٬ؼنخ أنخ ًأنض ٳخؿنزنخ ٳظڄ٬ټض رخٿ٬ْٜي ٳ

ٳؤهزَنخه ٳٸخٽ انڄخ ٻخڅ ّټٴْٺ ىټٌح ًڃٔق ًؿيو ًٻٴْو ًحكيس ٳٸخٽ انِ ٿڂ أٍ ٫ڄَ ٷن٪ 
رٌٿٺ ٷخٽ ٳټْٲ طٜن٬ٌڅ ريٌه حّٓش ٳڀڂ طـيًح ڃخء ٳظْڄڄٌح ٬ْٛيح ٣ْزخ ٷخٽ انخ ٿٌ ٍهٜنخ 

٫ٕڄٖ ٳٸڀض ٿ٘ٸْٶ ٳڄخ ٿيڂ ٳِ ىٌح ٻخڅ أكيىڂ اًح ًؿي حٿڄخء حٿزخٍى طڄٔق رخٿ٬ْٜي ٷخٽ ح
 ٻَىو اٙ ٿيٌح.

 ػثذ اهلل تٓ شاتد سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن  - 
 ٫زي حهلل رن ػخرض ٷخٽ9

م ؿخء ٫ڄَ رن حٿو٤خد اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ ڃٍَص رؤ-
ٿِ ڃن ٷ٨َّش ٳټظذ ٿِ ؿٌحڃ٪ ڃن حٿظٌٍحس أٙ أ٫َٟيخ ٫ڀْٺ ٷخٽ ٳظَْٰ ًؿو ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن ػخرض ٳٸڀض ٿو أٙ طٍَ ڃخ رٌؿو ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٫ڄَ ٍْٟنخ رخهلل ط٬خٿَ ٍرخ ًرخٗٓٚځ ىّنخ ًرڄلڄي ٛڀَ حهلل 

ٷخٽ ٳٍَٔ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ ًحٿٌُ نٴْ ڃلڄي رْيه ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌٍٓٙ 
ٿٌ أٛزق ٳْټڂ ڃٌَٓ ػڂ حطز٬ظٌه ًطَٻظڄٌنِ ٿ٠ڀڀظڂ انټڂ ك٨ِ ڃن حٕڃڂ ًأنخ ك٨ټڂ ڃن 

 حٿنزْْن.
 ػ١اض تٓ ؼّاس سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

حٿ٘وَْ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ هخٿي ٫ن أرِ حٿ٬ٚء رن  - 
 أهْو ڃ٤َٱ رن ٫ْخٝ رن كڄخٍ ٷخٽ9

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن حٿظٸ٢ ٿٸ٤ش ٳڀْ٘يي ًح ٫يٽ أً ًًُ ٫يٽ -
 ػڂ ٙ ّټظڂ ًٙ ّْٰذ ٳبڅ ؿخء ٍريخ ٳيٌ أكٶ ريخ ًاٙ ٳبنڄخ ىٌ ڃخٽ حهلل ّئطْو ڃن ّ٘خء.

ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن ِّّي رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنخ  - 
 ٫زي حهلل ٫ن ٫ْخٝ رن كڄخ9ٍ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اػڂ حٿڄٔظزخڅ ڃخ ٷخٙ ٫ڀَ حٿزخىة ڃخ ٿڂ ٬ّظي -
 حٿڄ٨ڀٌځ ًحٿڄٔظزخڅ ٤ْٗخنخڅ ّظټخًرخڅ ًّظيخطَحڅ.

٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٷظخىس ٫ن ڃ٤َٱ رن  - 
 ٷخٽ9ليّغ حهلل رن حٿ٘وَْ ٫ن ٫ْخٝ رن كڄخٍ حٿڄـخ٬ِٗ ٍٳ٪ حٿ

ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ أڃَنِ أڅ أ٫ڀڄټڂ ڃخ ؿيڀظڂ ڃڄخ ٫ڀڄنِ -
ى٘خځ ٫ن كيّغ ٌّڃِ ىٌه ًانو ٷخٽ اڅ ٻپ ڃخٽ نلڀظو ٫زخىُ ٳيٌ ٿيڂ كٚٽ ٳٌٻَ نلٌ 

ُرَ ٿو حٿٌّن ىڂ ٳْټڂ طز٪ ٙ ّزظٌٰڅ أىٚ  ٷظخىس ًٷخٽ ًأىپ حٿنخٍ هڄٔش حٿ٬٠ْٲ حٿٌُ ٙ
 ًٙ ڃخٙ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٫ٌٱ ٫ن كټْڂ حٕػَځ ٫ن حٿلٔن ٷخٽ  - 
 كيػنِ ڃ٤َٱ رن ٫زي حهلل كيػنِ ٫ْخٝ رن كڄخٍ حٿڄـخ٬ِٗ ٷخٽ9

أڅ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ه٤زش ه٤زيخ ٷخٽ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ أڃَنِ -
أ٫ڀڄټڂ ڃخ ؿيڀظڂ ڃڄخ ٫ڀڄنِ ٌّڃِ ىٌح ًاڅ ٻپ ڃخٽ نلڀظو ٫زخىُ ٳيٌ ٿيڂ كٚٽ ٳٌٻَ 

 حٿليّغ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس كيػنخ حٿ٬ٚء رن ُّخى  - 

 حٿ٬يًُ كيػنِ ِّّي أهٌ ڃ٤َٱ ٷخٽ ًكيػنِ ٫ٸزش ٻپ ىئٙء ّٸٌٽ9
كيػو أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٳِ كيػنِ ڃ٤َٱ أڅ ٫ْخٝ رن كڄخٍ -

ًٷخٽ حٿ٬٠ْٲ حٿٌُ ٙ ليّغ ه٤زظو اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ أڃَنِ أڅ أ٫ڀڄټڂ ڃخ ؿيڀظڂ ٳٌٻَ حٿ
ُرَ ٿو حٿٌّن ىڂ ٳْټڂ طز٪ ٙ ّزظٌٰڅ أىٚ ًٙ ڃخٙ ٷخٽ ٷخٽ ٍؿپ ٿڄ٤َٱ ّخ أرخ ٫زي حهلل 

َؿپ ّْٜذ ڃن هيڃو ٓٴخكخ ٯَْ أڃن حٿڄٌحٿِ ىٌ أً ڃن حٿ٬َد ٷخٽ ىٌ حٿظخر٬ش ّټٌڅ ٿڀ
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نټخف ًٷخٽ أىپ حٿـنش ػٚػش ًً ٓڀ٤خڅ ڃٸ٢ٔ ڃٜيٵ ڃٌٷن ًٍؿپ ٍكْڂ ٍٷْٶ حٿٸڀذ رټپ 
ًُ ٷَرَ ًڃٔڀڂ ًٍؿپ ٫ٴْٲ ٳٸَْ ڃظٜيٵ ٷخٽ ىڄخځ ٷخٽ ر٬ٞ أٛلخد ٷظخىس ًٙ 

٫ْخٝ رن كڄخٍ ڃن كيّغ أ٫ڀڄو اٙ ٷخٽ ٌّنْ حٗٓټخٱ ٷخٽ ٿِ أڅ ٷظخىس ٿڂ ّٔڄ٪ 
ػنخ ٫ن ڃ٤َٱ ًطٸٌٽ أنض ٿڂ ّٔڄ٬و ڃن ڃ٤َٱ ٷخٽ ٳـخء أ٫َحرِ ڃ٤َٱ ٷڀض ىٌ كي

٫ْخٝ رن كڄخٍ ٫ن كيّغ ٳـ٬پ ّٔؤٿو ًحؿظَأ ٫ڀْو ٷخٽ ٳٸڀنخ ٿ٫َٖحرِ ٓڀو ىپ ٓڄ٪ 
 ڃ٤َٱ ٳٔؤٿو ٳٸخٽ ٙ كيػنِ أٍر٬ش ٫ن ڃ٤َٱ ٳٔڄَ ػٚػش حٿٌُ ٷڀض ٿټڂ.

ن ِّّي أهِ ڃ٤َٱ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ - 
 ٫ن ٫ْخٝ رن كڄخ9ٍ

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اػڂ حٿڄٔظزْن ڃخ ٷخٙ ٫ڀَ حٿزخىة ّٴظيُ حٿڄ٨ڀٌځ أً ڃخ -
 ٿڂ ّٴظي حٿڄ٨ڀٌځ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ ريٌح حٗٓنخى ٷخٽ9 - 
 ټخًرخڅ ًّظيخطَحڅ.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄٔظزخڅ ٤ْٗخنخڅ ّظ-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض هخٿيح ّليع ٫ن ِّّي رن ٫زي حهلل رن حٿ٘وَْ ٫ن ڃ٤َٱ حرن حٿ٘وَْ ٫ن -

٫ْخٝ رن كڄخٍ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ڃن حٿظٸ٢ ٿٸ٤ش ٳڀْ٘يي ًًُ ٫يٽ 
ڂ ًٙ ّْٰذ ٳبڅ ؿخء ٛخكزيخ ٳيٌ أكٶ ريخ ًاٙ ٳيٌ ڃخٽ أً ًح ٫يٽ هخٿي حٿ٘خٹ ًٙ ّټظ

 حهلل ّئطْو ڃن ّ٘خء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٓڄ٬ض ّلَْ رن ٬ْٓي ّٸٌٽ ڃ٤َٱ أٻزَ ڃن حٿلٔن  - 

ر٬َّ٘ن ٓنش ًأرٌ حٿ٬ٚء أٻزَ ڃن حٿلٔن ر٬َ٘ ٓنْن ٷخٽ ٫زي حهلل ٷخٽ أرِ كيػنْو أم 
 ي ٫ن أرِ ٫ٸْپ حٿيًٍٷِ ريٌح.ٕرِ رټَ رن حٌٕٓى ٫ن ّلَْ رن ٬ْٓ

 ؼٕظٍح اٌىاذة األع١ذٞ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن  - 

 كن٨ڀش حٿټخطذ ٷخٽ9
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن كخٳ٦ ٫ڀَ حٿٜڀٌحص حٿوڄْ ٍٻ٫ٌين -

ٌٟثين ًڃٌحٷْظين ٫ًڀڂ أنين كٶ ڃن ٫ني حهلل ىهپ حٿـنش أً ٷخٽ ًؿزض ًٓـٌىىن ًً
 ٿو حٿـنش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن كن٨ڀش  - 
 حْٕٓي9ُ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن كخٳ٦ ٫ڀَ حٿٜڀٌحص حٿوڄْ ٫ڀَ ًٌٟثيخ -
 خ َّحىخ كٸخ هلل ٫ڀْو كَځ ٫ڀَ حٿنخٍ.ًڃٌحٷْظيخ ًٍٻ٫ٌيخ ًٓـٌىى

 إٌؼّاْ تٓ تؾ١ش ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن هْؼڄش  - 

 ًحٿ٬٘زِ ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٷخٽ9
رْن ًٿٺ ڃن طَٹ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كٚٽ رْن ًكَحځ رْن ًٗزيخص -

 حٿ٘زيخص ٳيٌ ٿڀلَحځ أطَٹ ًڃلخٍځ حهلل كڄَ ٳڄن أٍط٪ كٌٽ حٿلڄَ ٻخڅ ٷڄنخ َّط٪ ٳْو.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ٷخٽ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن هْؼڄش ًحٿ٬٘زِ  - 
 ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٷخٽ9

ڀٌنيڂ ػڂ حٿٌّن ّڀٌنيڂ ػڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَْ حٿنخّ ٷَنِ ػڂ حٿٌّن ّ-
 حٿٌّن ّڀٌنيڂ ػڂ ّؤطِ ٷٌځ طٔزٶ أّڄخنيڂ ٗيخىطيڂ ًٗيخىطيڂ أّڄخنيڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ًٌّنْ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫خٛڂ رن  - 
 رييٿش ٫ن هْؼڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن ر9َْ٘

َ ىٌه حٕڃش حٿٸَڅ حٿٌّن ر٬ؼض ٳْيڂ ػڂ حٿٌّن أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ هْ-
ّڀٌنيڂ ػڂ حٿٌّن ّڀٌنيڂ ػڂ حٿٌّن ّڀٌڅ حٿٌّن ّڀٌنيڂ ٷخٽ كٔن ػڂ ّن٘ؤ أٷٌحځ طٔزٶ أّڄخنيڂ 

 ٗيخىطيڂ ًٗيخىطيڂ أّڄخنيڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ آَحثْپ ٫ن ارَحىْڂ رن ڃيخؿَ  - 

 رَْ٘ ٍٳ٬و ٷخٽ9 ٫ن ٫خڃَ ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن
اڅ ڃن حٿِرْذ هڄَح ًڃن حٿظڄَ هڄَح ًڃن حٿلن٤ش هڄَح ًڃن حٿ٬َْ٘ هڄَح ًڃن -

 حٿ٬ٔپ هڄَح.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿٌحٍع كيػنخ أٌّد ٳٌٻَ كيّؼخ ٷخٽ9 - 
ًكيع ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن ٍؿپ ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٷخٽ ٻٔٴض حٿ٘ڄْ ٫ڀَ ٫يي -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ًٻخڅ ّٜڀِ ٍٻ٬ظْن ػڂ ّٔؤٽ ػڂ ّٜڀِ ٍٻ٬ظْن ػڂ ٌٍٓٽ حهلل
ّٔؤٽ كظَ حنـڀض حٿ٘ڄْ ٷخٽ ٳٸخٽ اڅ نخٓخ ڃن أىپ حٿـخىڀْش ّٸٌٿٌڅ أً ٫ِّڄٌڅ أڅ 
حٿ٘ڄْ ًحٿٸڄَ اًح حنټٔٲ ًحكي ڃنيڄخ ٳبنڄخ ّنټٔٲ ٿڄٌص ٨٫ْڂ ڃن ٨٫ڄخء أىپ حٍٕٝ 

حهلل ٳبًح طـڀَ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿِ٘ء ڃن هڀٸو ًاڅ ًحٹ ٿْْ ٻٌٿٺ ًٿټنيڄخ هڀٸخڅ ڃن هڀٶ 
 ه٘٪ ٿو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ًڃنٌٍٜ ٫ن  - 
 ًٍ ٫ن ّْٔ٪ حٿټنيُ ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن ر9َْ٘

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ حٿي٫خء ىٌ حٿ٬زخىس ػڂ ٷَأ حى٫ٌنِ أٓظـْذ ٿټڂ -
 ّٔظټزًَڅ ٫ن ٫زخىطِ.اڅ حٿٌّن 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ِّّي ٫ن حٿ٬ٌحځ ٷخٽ9 - 
كيػنِ ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ڃن آٽ حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٷخٽ هَؽ ٫ڀْنخ -

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًنلن ٳِ حٿڄٔـي ر٬ي ٛٚس حٿ٬٘خء ٍٳ٪ رَٜه اٿَ 
نو ٷي كيع ٳِ حٿٔڄخء ِٗء ٳٸخٽ اٙ أنو ْٓټٌڅ ر٬يُ أڃَحء حٿٔڄخء ػڂ هٴٞ كظَ ٧ننخ أ

ّټٌرٌڅ ٨ًّڀڄٌڅ ٳڄن ٛيٷيڂ رټٌريڂ ًڃخٕىڂ ٫ڀَ ٧ڀڄيڂ ٳڀْْ ڃنِ ًٙ أنخ ڃنو ًڃن ٿڂ 
ّٜيٷيڂ رټٌريڂ ًٿڂ ّڄخٿجيڂ ٫ڀَ ٧ڀڄيڂ ٳيٌ ڃنِ ًأنخ ڃنو أٙ ًأڅ ىځ حٿڄٔڀڂ ٻٴخٍطو أٙ 

 ًحهلل أٻزَ ىن حٿزخٷْخص حٿٜخٿلخص. ًأڅ ٓزلخڅ حهلل ًحٿلڄي هلل ًٙ اٿو اٙ حهلل
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن حٿن٬ڄخڅ  - 

 رن ر9َْ٘



  

 

 

Page 362 of 608 

 الجزءالرابع المسند لإلمام أحمد بن حنبل

أڅ أرخه نلڀو نلٚ ٳٸخٿض ٿو أځ حٿن٬ڄخڅ أٗيي ٙرنِ ٫ڀَ ىٌح حٿنلپ ٳؤطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل -
ڃخ أ٤٫ْض ىٌح ٷخٽ ٙ ٷخٽ ٳټَه ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ًٿٺ ٿو ٳٸخٽ ٿو أًٻپ ًٿيٹ أ٤٫ْض 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّ٘يي ٿو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن  - 

 رَْ٘ ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼپ حٿڄئڃن ٻڄؼپ حٿـٔي اًح حٗظټَ حٿَؿپ ٍأٓو -

 طيح٫َ ٿو ٓخثَ ؿٔيه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ ُىَْ كيػنخ ٓڄخٹ حرن كَد كيػنخ  - 

حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ّٸٌٽ ٫ڀَ ڃنزَ حٿټٌٳش ًحهلل ڃخ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً ٷخٽ 
 نزْټڂ ٫ڀْو حٿٔٚځ ّ٘ز٪ ڃن حٿيٷپ ًڃخ طٌَٟڅ ىًڅ أٿٌحڅ حٿظڄَ ًحٿِري.

 يػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ آَحثْپ ٫ن ٓڄخٹ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ك - 
أنو ٓڄ٪ حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ّو٤ذ ًُىٌ ّٸٌٽ أكڄي حهلل ط٬خٿَ ٳَرڄخ أطَ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٘يَ ٨ّپ ّظڀٌٍ ڃخ ّ٘ز٪ ڃن حٿيٷپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ أهزَنِ ڃلڄي  - 

 ن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ًكڄْي رن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٷخٽ9رن حٿ
ًىذ أرِ رَْ٘ رن ٬ٓي اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْ٘ييه ٫ڀَ نلپ نلڀنْو -

 ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٻپ رنْٺ نلڀض ڃؼپ ىٌح ٷخٽ ٙ ٷخٽ ٳخٍؿ٬يخ.
 كيػنخ ٷ٤َ كيػنخ أرٌ حٿ٠لَ ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي  - 
ٓڄ٬ض حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ّٸٌٽ حن٤ڀٶ رِ أرِ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ّنِ -

 ّ٘ييه ٫ڀَ ٤٫ْش ٤٬ّْنْيخ ٳٸخٽ ىپ ٿٺ ًٿي ٯَْه ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٳٌٔ رْنيڂ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى أهزَنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ ٷخٽ9 - 
حٿن٬ڄخڅ ّو٤ذ ٫ًڀْو هڄْٜش ٿو ٳٸخٽ ٿٸي ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٓڄ٬ض -

 ًٓڀڂ ّو٤ذ ًىٌ ّٸٌٽ أنٌٍطټڂ حٿنخٍ ٳڀٌ أڅ ٍؿٚ ڃٌٟ٪ ٻٌح ًٻٌح ٓڄ٪ ٌٛطو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن  - 

 رَْ٘ ٷخٽ9
ًٓڀڂ ڃؼپ حٿٸخثڂ ٫ڀَ كيًى حهلل ط٬خٿَ ًحٿڄيىن ٳْيخ ٻڄؼپ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ٷٌځ حٓظيڄٌح ٫ڀَ ٓٴْنش ٳِ حٿزلَ ٳؤٛخد ر٠٬يڂ أٓٴڀيخ ًأٛخد ر٠٬يڂ أ٫ٚىخ ٳټخڅ 
حٿٌّن ٳِ أٓٴڀيخ ٬ّٜيًڅ ٷْٔظٸٌڅ حٿڄخء ٳْٜزٌڅ ٫ڀَ حٿٌّن ٳِ أ٫ٚىخ ٳٸخٽ حٿٌّن ٳِ 

يخ ٳبننخ نؼٸزيخ ڃن أٓٴڀيخ ٳنٔظٸِ أ٫ٚىخ ٙ ني٫ټڂ ط٬ٜيًڅ ٳظئًًننخ ٳٸخٽ حٿٌّن ٳِ أٓٴڀ
 ٷخٽ ٳبڅ أهًٌح ٫ڀَ أّيّيڂ ٳڄن٬ٌىڂ ٳنـٌح ؿڄ٬ْخ ًاڅ طَٻٌىڂ ٯَٷٌح ؿڄ٬ْخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ڃٌَٓ ٬ّنِ حرن ڃٔڀڂ حٿ٤لخڅ ٫ن  - 
 ٫ٌڅ رن ٫زي حهلل ٫ن أرْو أً ٫ن أهْو ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٷخٽ9

َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٌّن ٌّٻًَڅ ڃن ؿٚٽ حهلل ڃن طٔزْلو ًطلڄْيه ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ-
ًطټزَْه ًطيڀْڀو ّظ٬خ٣ٴن كٌٽ حٿ٬َٕ ٿين ىًُ ٻيًُ حٿنلپ ٌّٻًَڅ رٜخكزين أٙ 

 ّلذ أكيٻڂ أڅ ٙ ِّحٽ ٿو ٫ني حهلل ِٗء ٌّٻَ رو.
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خڅ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ّڀَ أنزؤنخ أرٌ كْخڅ ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن حٿن٬ڄ - 
 رَْ٘ ٷخٽ9

ٓؤٿض أڃِ أرِ ر٬ٞ حٿڄٌىزش ٿِ ٳٌىزيخ ٿِ ٳٸخٿض ٙ أٍَٟ كظَ ط٘يي ٌٍٓٽ حهلل -
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳؤهٌ أرِ رْيُ ًأنخ ٯٚځ ًأطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أځ ىٌح حرنش ًٍحكش ُحًٿظنِ ٫ڀَ ر٬ٞ حٿڄٌىزش ٿو ًانِ ٷي ًىزظيخ 

أ٫ـزيخ أڅ أٗييٹ ٷخٽ ّخ رَْ٘ أٿٺ حرن ٯَْ ىٌح ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٷخٽ ٳٌىزض ٿو ڃؼپ  ٿو ًٷي
 حٿٌُ ًىزض ٿيٌح ٷخٽ ٙ ٷخٽ ٳٚ ط٘يينِ اًح ٳبنِ ٙ أٗيي ٫ڀَ ؿٌٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد كيػنِ كْٔن رن ًحٷي كيػنِ ٓڄخٹ رن  - 
 كَد ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٷخٽ9

ِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ًڃٚثټظو ّٜڀٌڅ ٫ڀَ حٿٜٲ ٓڄ٬ض حٿنز-
 حًٕٽ أً حٿٜٴٌٱ حًٕٿَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد كيػنخ ٫زي حٿٌىخد حٿؼٸٴِ كيػنخ أٌّد  - 
 ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٷخٽ9

ٓڀڂ ٳوَؽ ٳټخڅ ّٜڀِ ٍٻ٬ظْن حنټٔٴض حٿ٘ڄْ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً-
ًّٔؤٽ ًّٜڀِ ٍٻ٬ظْن ًّٔؤٽ كظَ حنـڀض ٳٸخٽ اڅ ٍؿخٙ ٫ِّڄٌڅ أڅ حٿ٘ڄْ ًحٿٸڄَ اًح 
حنټٔٲ ًحكي ڃنيڄخ ٳبنڄخ ّنټٔٲ ٿڄٌص ٨٫ْڂ ڃن حٿ٨٬ڄخء ًٿْْ ٻٌٿٺ ًٿټنيڄخ هڀٸخڅ 

 ڃن هڀٶ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳبًح طـڀَ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿِ٘ء ڃن هڀٸو ه٘٪ ٿو.
كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن ىحًى ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن حٿن٬ڄخڅ كيػنخ ٫زي حهلل  - 

 رن رَْ٘ ٷخٽ9
كڄڀنِ أرِ رَْ٘ رن ٬ٓي اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اٗيي أنِ ٷي -

نلڀض حٿن٬ڄخڅ ٻٌح ًٻٌح ْٗجخ ٓڄخه ٷخٽ ٳٸخٽ أٻپ ًٿيٹ نلڀض ڃؼپ حٿٌُ نلڀض حٿن٬ڄخڅ ٷخٽ 
ڂ ٷخٽ أٿْْ َّٔٹ أڅ ّټٌنٌح اٿْٺ ٳِ حٿزَ ٌٓحء ٷخٽ رڀَ ٷخٽ ٳٚ اًح ٙ ٷخٽ ٳؤٗيي ٯَُْ ػ

ٷخٽ ٫زي حهلل ًؿيص ٳِ ٻظخد أرِ رو٢ ّيه ٻظذ اٿَ حٿَرْ٪ رن نخٳ٪ أرٌ طٌرش ٬ّنِ حٿلڀزِ 
ٳټخڅ ٳِ ٻظخرو كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٓٚځ ٫ن أهْو ُّي رن ٓٚځ أنو ٓڄ٪ أرخ ٓٚځ ٷخٽ كيػنِ 

ؿخنذ ڃنزَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٍؿپ ڃخ حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٷخٽ ٻنض اٿَ 
أرخٿِ أڅ ٙ أ٫ڄپ ر٬ي حٗٓٚځ اٙ أڅ أٓٸِ حٿلخؽ ًٷخٽ آهَ ڃخ أرخٿِ أڅ ٙ أ٫ڄپ ٫ڄٚ 
ر٬ي حٗٓٚځ اٙ أڅ أ٫ڄَ حٿڄٔـي حٿلَحځ ًٷخٽ آهَ حٿـيخى ٳِ ٓزْپ حهلل أٳ٠پ ڃڄخ ٷڀظڂ 

ٽ ٙ طَٳ٬ٌح أٌٛحطټڂ ٫ني ڃنزَ ٳِؿَىڂ ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٳٸخ
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٌّځ حٿـڄ٬ش ًٿټن اًح ٛڀْض حٿـڄ٬ش ىهڀض ٳخٓظٴظْظو 
ٳْڄخ حهظڀٴظڂ ٳْو ٳؤنِٽ حهلل حؿ٬ڀظڂ ٓٸخّش حٿلخؽ ٫ًڄخٍس حٿڄٔـي حٿلَحځ ٻڄن آڃن رخهلل 

 ًحٿٌْځ حٓهَ اٿَ آهَ حّٓش ٻڀيخ.
 خ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ڃـخٿي كيػنخ ٫خڃَ ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 
ٓڄ٬ض حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأًڃؤ ربٛز٬ْو -

اٿَ أًنْو أڅ حٿلٚٽ رْن ًحٿلَحځ رْن ًأڅ رْن حٿلٚٽ ًحٿلَحځ ڃ٘ظزيخص ٙ ّيٍُ ٻؼَْ 
َٟو ًڃن ًحٷ٬يخ ڃن حٿنخّ أڃن حٿلٚٽ ىِ أځ ڃن حٿلَحځ ٳڄن طَٻيخ حٓظزَأ ٿيّنو ٫ً
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ٌّٗٺ أڅ ٌّحٷ٪ حٿلَحځ ٳڄن ٫ٍَ ٫ڀَ ؿنذ كڄَ ٌّٗٺ أڅ َّط٪ ٳْو ًٿټپ ڃڀٺ كڄَ 
ًاڅ كڄَ حهلل ڃلخٍڃو ٷخٽ ًٓڄ٬ض حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ّٸٌٽ اڅ أرِ رَْ٘ح ًىذ ٿِ ىزش 
ٳٸخٿض أڃِ أٗيي ٫ڀْيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهٌ رْيُ ٳخن٤ڀٶ رِ كظَ أطْنخ 

هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أځ ىٌح حٿٰٚځ ٓؤٿظنِ أڅ أىذ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح
ىزش ٳٌىزظيخ ٿو ٳٸخٿض أٗيي ٫ڀْيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤطْظٺ ٕٗييٹ ٳٸخٽ 
ًٍّيٹ أٿٺ ًٿي ٯَْه ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٻڀيڂ أ٤٫ْظو ٻڄخ أ٤٫ْظو ٷخٽ ٙ ٷخٽ ٳٚ ط٘يينِ اً أنِ 

 ْٺ ڃن حٿلٶ أڅ ط٬يٽ رْنيڂ.ٙ أٗيي ٫ڀَ ؿٌٍ اڅ ٿزنْٺ ٫ڀ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ُٻَّخ ٷخٽ كيػنخ ٫خڃَ ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ّو٤ذ ّٸٌٽ ًأًڃؤ ربٛز٬و اٿَ أًنْو ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

ٍٻزٌح  حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃؼپ حٿٸخثڂ ٫ڀَ كيًى حهلل ًحٿٌحٷ٪ ٳْيخ أً حٿڄيىن ٳْيخ ڃؼپ ٷٌځ
ٓٴْنش ٳؤٛخد ر٠٬يڂ أٓٴڀيخ ًأ٫ًَىخ ًَٗىخ ًأٛخد ر٠٬يڂ أ٫ٚىخ ٳټخڅ حٿٌّن ٳِ 
أٓٴڀيخ اًح حٓظٸٌح حٿڄخء ڃًَح ٫ڀَ ڃن ٳٌٷيڂ ٳؤًًىڂ ٳٸخٿٌح ٿٌ هَٷنخ ٳِ نٜزنخ هَٷخ 
ٳخٓظٸْنخ ڃنو ًٿڂ نئً ڃن ٳٌٷنخ ٳبڅ طَٻٌىڂ ًأڃَىڂ ىڀټٌح ؿڄ٬ْخ ًاڅ أهًٌح ٫ڀَ أّيّيڂ 

 نـٌح ؿڄ٬ْخ.
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ9كي - 
كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 ًٓڀڂ ڃؼپ حٿٸخثڂ ٫ڀَ كيًى حهلل ٳٌٻَه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ُٻَّخ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫خڃَح ّٸٌٽ ٓڄ٬ض  - 

 ٽ9حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ّٸٌ
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼپ حٿٸخثڂ ٫ڀَ كيًى حهلل ٳٌٻَ حٿليّغ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ُٻَّخ ٷخٽ كيػنخ ٫خڃَ ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ّو٤ذ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃؼپ -

َحكڄيڂ ڃؼپ حٿـٔي اًح حٗظټَ ڃنو ِٗء طيح٫َ ٿو ٓخثَ حٿڄئڃنْن ٳِ طٌحىىڂ ًط٬خ٣ٴيڂ ًط
حٿـٔي رخٿٔيَ ًحٿلڄَ ًٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ حٿلٚٽ رْن 
ًحٿلَحځ رْن ًرْنيڄخ ڃ٘ظزيخص ٙ ٬ّڀڄيخ ٻؼَْ ڃن حٿنخّ ٳڄن حطٸَ حٿ٘زيخص حٓظزَأ ٳْو 

ٿلڄَ ٌّٗٺ أڅ َّط٪ ٳْو ٿيّنو ٫ًَٟو ًڃن ًحٷ٬يخ ًحٷ٪ حٿلَحځ ٻخٿَح٫ِ ٫ََّ كٌٽ ح
أٙ ًأڅ ٿټپ ڃڀٺ كڄَ ًأڅ كڄَ حهلل ڃخ كَځ أٙ ًأڅ ٳِ حٗنٔخڅ ڃ٠ٰش اًح ٛڀلض 

 ٛڀق حٿـٔي ٻڀو ًاًح ٳٔيص ٳٔي حٿـٔي ٻڀو أٙ ًىِ حٿٸڀذ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ُٻَّخ ٷخٽ9 - 
ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓڄ٬ض ٫خڃَح ّٸٌٽ ٓڄ٬ض حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ّٸٌٽ ٷخٽ ٍ-

 ّٸٌٽ ڃؼپ حٿڄئڃنْن ٳٌٻَ حٿليّغ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن ٓڄخٹ رن كَد ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن  - 

 رَْ٘ ٷخٽ9
 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌُّٔ رْن حٿٜٴٌٱ ٻڄخ طٌٍٔ حٿٸيحف أً حٿَڃخف.-
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نخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ أرٌ رَ٘ ٫ن كزْذ رن ٓخٿڂ ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 
رَْ٘ ٷخٽ أنخ أ٫ڀڂ حٿنخّ أً ٻؤ٫ڀڂ حٿنخّ رٌٷض ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٿڀ٬٘خء ٻخڅ ّٜڀْيخ ر٬ي ٓٸ١ٌ حٿٸڄَ ٳِ حٿڀْڀش حٿؼخٿؼش ڃن أًٽ حٿ٘يَ.
َْٰس ًأنزؤنخ ىحًى ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ ْٓخٍ ًأهزَنخ ڃ - 

 حٿ٬٘زِ ًآڄخ٫ْپ رن ٓخٿڂ ًڃـخٿي ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٷخٽ9
نلڀنِ أرِ نلٚ ٷخٽ آڄخ٫ْپ رن ٓخٿڂ ڃن رْن حٿٸٌځ نلڀو ٯٚڃخ ٷخٽ ٳٸخٿض ٿو أڃِ ٫ڄَس -

رنض ًٍحكش حثض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤٗييه ٷخٽ ٳؤطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ٿو ٳٸخٽ انِ نلڀض حرنِ حٿن٬ڄخڅ نلٚ ًاڅ ٫ڄَس ٓؤٿظنِ أڅ أٗييٹ ٫ڀَ ًٿٺ  ٳٌٻَ ًٿٺ

ٳٸخٽ أٿٺ ًٿي ٌٓحه ٷخٽ ٷڀض ن٬ڂ ٷخٽ ٳټڀيڂ أ٤٫ْض ڃؼپ ڃخ أ٤٫ْض حٿن٬ڄخڅ ٳٸخٽ ٙ ٳٸخٽ 
ر٬ٞ ىئٙء حٿڄليػْن ىٌح ؿٌٍ ًٷخٽ ر٠٬يڂ ىٌه طڀـجش ٳؤٗيي ٫ڀَ ىٌح ٯَُْ ًٷخٽ 

ٿٺ ٳِ حٿزَ ًحٿڀ٤ٴش ٌٓحء ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٳؤٗيي ڃَْٰس ٳِ كيّؼو أٿْْ َّٔٹ أڅ ّټٌنٌح 
٫ڀَ ىٌح ٯَُْ ًًٻَ ڃـخٿي ٳِ كيّؼو أڅ ٿيڂ ٫ڀْٺ ڃن حٿلٶ أڅ ط٬يٽ رْنيڂ ٻڄخ أڅ ٿٺ 

 ٫ڀْيڂ ڃن حٿلٶ أڅ ّزًَٹ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٌّٓٲ كيػنخ ُٻَّخ رن أرِ ُحثيس ٫ن  - 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9 حٿ٬٘زِ ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ
ڃؼپ حٿٸخثڂ ٫ڀَ كيًى حهلل ط٬خٿَ ًحٿَحط٪ ٳْيخ ًحٿڄيىن ٳْيخ ٻڄؼپ ٷٌځ حٓظيڄٌح ٫ڀَ ٓٴْنش -

ٳؤٛخد ر٠٬يڂ أ٫ٚىخ ًأٛخد ر٠٬يڂ أٓٴڀيخ ًأ٫ًَىخ ًاًح حٿٌّن أٓٴڀيخ اًح حٓظٸٌح ڃن 
خ ڃنو ًٿڂ حٿڄخء ڃًَح ٫ڀَ أٛلخريڂ ٳآًًىڂ ٳٸخٿٌح ٿٌ أنخ هَٷنخ ٳِ نْٜزنخ هَٷخ ٳخٓظٸْن

نڄَ ٫ڀَ أٛلخرنخ ٳنئًّيڂ ٳبڅ طَٻٌىڂ ًڃخ أٍحىًح ىڀټٌح ًاڅ أهًٌح ٫ڀَ أّيّيڂ نـٌح 
 ؿڄ٬ْخ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٌّنْ ٷخٽ9 - 
كيػنخ ُٻَّخ ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ -

ًطَحكڄيڂ ڃؼپ حٿـٔي اًح حٗظټَ ڃنو ٠٫ٌ طيح٫َ  ڃؼپ حٿڄئڃنْن ٳِ طٌحىىڂ ًط٬خ٣ٴيڂ
 ٓخثَ حٿـٔي رخٿٔيَ ًحٿلڄَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن ٟڄَس رن  - 
 ٬ْٓي ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل9

أڅ حٿ٠لخٹ رن ٷْْ ٓؤٽ حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ رڂ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأ ٳِ -
 حٿٰخْٗش.كيّغ ـڄ٬ش ڃ٪ ٌٍٓس حٿـڄ٬ش ٷخٽ ىپ أطخٹ حٿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش كيػنخ حٿِىَُ ٫ن ڃلڄي رن حٿن٬ڄخڅ  - 

 رن رَْ٘ ًكڄْي رن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٱ أهزَحه أنيڄخ ٓڄ٬خ حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ّٸٌٽ9
ٗييه ٳٸخٽ أٻپ ًٿيٹ ٷي نلڀض نلڀنِ أرِ ٯٚڃخ ٳؤطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٕ-

 ٷخٽ ٙ ٷخٽ ٳخٍىىه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ارَحىْڂ ٬ّنِ حرن ڃلڄي حرن حٿڄنظَ٘ ٫ن  - 

 أرْو ٫ن كزْذ رن ٓخٿڂ ٫ن أرْو ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن ر9َْ٘
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كيّغ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷَأ ٳِ حٿ٬ْيّن رٔزق حٓڂ ٍرٺ ح٫ٕڀَ ًىپ أطخٹ -
خْٗش ًاڅ ًحٳٶ ٌّځ حٿـڄ٬ش ٷَأىڄخ ؿڄ٬ْخ ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كزْذ رن ٓخٿڂ ٓڄ٬و حٿٰ

ڃن حٿن٬ڄخڅ ًٻخڅ ٻخطزو ًٓٴْخڅ ّو٤ت ٳْو ّٸٌٽ كزْذ رن ٓخٿڂ ٫ن أرْو ًىٌ ٓڄ٬و ڃن 
 حٿن٬ڄخڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٷخٽ كٴ٨ظو ڃن أرِ ٳًَس أًٙ ػڂ ٫ن ڃـخٿي  - 
 ٸٌٽ9ٓڄ٬ظو ڃن حٿ٬٘زِ ّ

ٓڄ٬ض حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻنض اًح ٓڄ٬ظو -
ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أْٰٛض ًطٸَرض ًهْ٘ض أڅ ٙ أٓڄ٪ أكيح 
ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ كٚٽ رْن ًكَحځ رْن ًٗزيخص رْن 

حٗػڂ ٻخڅ ٿڄخ حٓظزخڅ ٿو أطَٹ ًڃن حؿظَأ ٫ڀَ ڃخ ٗٺ ٳْو  ًٿٺ ڃن طَٹ ڃخ حٗظزو ٫ڀْو ڃن
أًٗٺ أڅ ٌّحٷ٪ حٿلَحځ ًأڅ ٿټپ ڃڀٺ كڄَ ًأڅ كڄَ حهلل ٳِ حٍٕٝ ڃ٬خْٛو أً ٷخٽ 

 ڃلخٍڃو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن ٓڄخٹ رن كَد ٫ن  - 

 حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٷخٽ9
 ْو ًٓڀڂ ّٸْڂ حٿٜٴٌٱ ٻڄخ طٸخځ حٿَڃخف أً حٿٸيحف.ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ًٍ ٫ن ّْٔ٪ حٿټنيُ  - 

 ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حٿي٫خء ىٌ حٿ٬زخىس ػڂ ٷَأ ًٷخٽ ٍرټڂ حى٫ٌنِ -

څ ٫ن ٫زخىُ ْٓيهڀٌڅ ؿينڂ ىحهَّن ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن أٓظـْذ ٿټڂ اڅ حٿٌّن ّٔظټزًَ
 ّْٔ٪ حٿټنيُ ّْٔ٪ رن ڃ٬يحڅ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش ٷخٽ9 - 
كيػنِ ارَحىْڂ ٫ن كزْذ رن ٓخٿڂ ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

حٿٰخْٗش ٳَرڄخ كيّغ ح٫ٕڀَ ًىپ أطخٹ أنو ٻخڅ ّٸَأ ٳِ ٛٚس حٿـڄ٬ش رٔزق حٓڂ ٍرٺ 
 حؿظڄ٪ حٿ٬ْي ًحٿـڄ٬ش ٳٸَأ ريخطْن حٿٌٍٔطْن.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن أرِ ٫َْٔ ڃٌَٓ حٿَْٰٜ ٷخٽ9 - 
كيػنِ ٫ٌڅ رن ٫زي حهلل ٫ن أرْو أً ٫ن أهْو ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

ؿٚٽ حهلل ًطٔزْلو ًطلڄْيه ًطيڀْڀو طظ٤٬ٲ كٌٽ  حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حٿٌّن ٌّٻًَڅ ڃن
حٿ٬َٕ ٿين ىًُ ٻيًُ حٿنلپ ٌّٻًَڅ رٜخكزين أٳٚ ّلذ أكيٻڂ أڅ ٙ ِّحٽ ٿو ٫ني حهلل 

 ِٗء ٌّٻَ رو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش كيػنِ ٫ڄًَ رن ڃَس ٷخٽ9  - 

 رَْ٘ ٓڄ٬ض ٓخٿڂ رن أرِ حٿـ٬ي ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿن٬ڄخڅ رن
 ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٿظٌٔڅ ٛٴٌٳټڂ أً ٿْوخٿٴن حهلل رْن ًؿٌىټڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش ٷخٽ9 كيػنِ أرٌ آلٶ ٷخٽ  - 

 ٓڄ٬ض حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ّو٤ذ ًىٌ ّٸٌٽ
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٫ٌحرخ ٌّځ حٿٸْخڃش ٍؿپ  ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ أىٌڅ أىپ حٿنخٍ-
 ّـ٬پ ٳِ أهڄٚ ٷيڃْو ن٬ٚڅ ڃن نخٍ ّٰڀِ ڃنيڄخ ىڃخٯو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ًٍ ٫ن ّْٔ٪ ٫ن حٿن٬ڄخڅ  - 
 رن رَْ٘ ٷخٽ9

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿي٫خء ىٌ حٿ٬زخىس ػڂ ٷَأ حى٫ٌنِ أٓظـْذ ٿټڂ.-
ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫خٛڂ حٕكٌٽ ٫ن أرِ ٷٚرش كيػنخ ٫ز - 

 ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن ر9َْ٘
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٻٌٔٱ حٿ٘ڄْ نلٌح ڃن ٛٚطټڂ َّٻ٪ ًّٔـي.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن هْؼڄش ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘  - 

 ٷخٽ9
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄئڃنٌڅ ٻَؿپ ًحكي اڅ حٗظټَ ٍأٓو حٗظټَ ٻڀو  ٷخٽ ٌٍٓٽ-

 ًاڅ حٗظټَ ٫ْنو حٗظټَ ٻڀو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٿ٬ِْحٍ رن  - 

 كَّغ ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٷخٽ9
٘ش ًىِ ٍحٳ٬ش ٌٛطيخ ؿخء أرٌ رټَ ّٔظؤًڅ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔڄ٪ ٫خث-

٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤًڅ ٿو ٳيهپ ٳٸخٽ ّخ حرنش أځ ًٍڃخڅ ًطنخًٿيخ 
أطَٳ٬ْن ٌٛطٺ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳلخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ رْنو ًرْنيخ ٷخٽ ٳڀڄخ هَؽ أرٌ رټَ ؿ٬پ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٿيخ 

ٙ طَّن أنِ ٷي كڀض رْن حٿَؿپ ًرْنٺ ٷخٽ ػڂ ؿخء أرٌ رټَ ٳخٓظؤًڅ ٫ڀْو ّظَٟخىخ أ
ٳٌؿيه ٠ّخكټيخ ٷخٽ ٳؤًڅ ٿو ٳيهپ ٳٸخٽ ٿو أرٌ رټَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أَٗٻخنِ ٳِ ٓڀڄټڄخ 

 ٻڄخ أَٗٻظڄخنِ ٳِ كَرټڄخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخرَ ٫ن أرِ ٫خُد ٫ن  - 

 َْ٘ ٷخٽ9حٿن٬ڄخڅ رن ر
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿټپ ِٗء ه٤ؤ اٙ حٿْٔٲ ًٿټپ ه٤ؤ إٍٔ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ رَ٘ ٫ن رَْ٘ رن ػخرض ٫ن  - 

 كزْذ رن ٓخٿڂ ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٷخٽ9
هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٬٘خء انِ ٫ٕڀڂ حٿنخّ أً ڃن أ٫ڀڂ حٿنخّ رٌٷض ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح-

 ٻخڅ ّٜڀْيخ ڃٸيحٍ ڃخ ّْٰذ حٿٸڄَ ٿْڀش ػخٿؼش أً ٍحر٬ش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ٬ْٓي رن أرِ ٫ًَرش ًأرٌ حٿ٬ٚء ٫ن ٷظخىس  - 

 ٫ن كزْذ رن ٓخٿڂ ٷخٽ9
ٍٳ٪ اٿَ حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٍؿپ أكڀض ٿو حڃَأطو ؿخٍّظيخ ٳٸخٽ ٕٷ٠ْن ٳْيخ رٸ٠ْش -

ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿجن ٻخنض أكڀظيخ ٿو ٕؿڀينو ڃخثش ؿڀيس ًاڅ ٿڂ طټن أكڀظيخ ٍٓ
 ٿو ٍٕؿڄنو ٷخٽ ٳٌؿيىخ ٷي أكڀظيخ ٿو ٳـڀيه ڃخثش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ رن كَد  - 
 ٷخٽ9
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 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ ٓڄ٬ض حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ّو٤ذ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل-
ّٸٌٽ أنٌٍطټڂ حٿنخٍ أنٌٍطټڂ حٿنخٍ أنٌٍطټڂ حٿنخٍ كظَ ٿٌ أڅ ٍؿٚ ٻخڅ رخٿٌٔٵ ٿٔڄ٬و ڃن 

 ڃٸخڃِ ىٌح ٷخٽ كظَ ًٷ٬ض هڄْٜش ٻخنض ٫ڀَ ٫خطٸو ٫ني ٍؿڀْو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ آَحثْپ ٫ن ٓڄخٹ حرن كَد9 - 
رن رَْ٘ ّٸٌٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنٌٍطټڂ حٿنخٍ  أنو ٓڄ٪ حٿن٬ڄخڅ-

أنٌٍطټڂ حٿنخٍ كظَ ٿٌ ٻخڅ ٍؿٚ ٳِ أٷَٜ حٿٌٔٵ ٓڄ٬و ًٓڄ٪ أىپ حٿٌٔٵ ٌٛطو ًىٌ 
 ٫ڀَ حٿڄنزَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ٫ڀِ ٫ن ُحثيس ٫ن ٓڄخٹ ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن  - 
 رَْ٘ ٷخٽ9

٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّّٔنخ ٳِ حٿٜٴٌٱ كظَ ٻؤنڄخ ّلخًُ رنخ حٿٸيحف  ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-
ٳڀڄخ أٍحى أڅ ّټزَ ٍأٍ ٍؿٚ ٗخهٜخ ٛيٍه ٳٸخٽ ٿظٌٔڅ ٛٴٌٳټڂ أً ٿْوخٿٴن حهلل رْن 

 ًؿٌىټڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ٫ڀِ ٫ن ُحثيس ٫ن ٓڄخٹ ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن  - 

 رَْ٘ ٷخٽ9
ٓڀڂ ڃؼپ حٿڄـخىيّن ٳِ ٓزْپ حهلل ٻڄؼپ حٿٜخثڂ نيخٍه ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً-

 ًحٿٸخثڂ ٿْڀو كظَ َّؿ٪ ڃظَ َّؿ٪.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٛخٿق كيػنِ ن٬ْڂ رن  - 

 ُّخى أرٌ ٣ڀلش حٕنڄخ9ٍُ
 ٫ڀْو أنو ٓڄ٪ حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ّٸٌٽ ٫ڀَ ڃنزَ كڄٚ ٷڄنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

ًٓڀڂ ٿْڀش ػٚع ٫ًَّ٘ن ٳِ ٗيَ ٍڃ٠خڅ اٿَ ػڀغ حٿڀْپ حًٕٽ ػڂ ٷڄنخ ڃ٬و ٿْڀش هڄْ 
٫ًَّ٘ن اٿَ نٜٲ حٿڀْپ ػڂ ٷخځ رنخ ٿْڀش ٓز٪ ٫ًَّ٘ن كظَ ٧ننخ أڅ ٙ نيٍٹ حٿٴٚف ٷخٽ 
ًٻنخ ني٫ٌ حٿٔلٌٍ حٿٴٚف ٳؤڃخ نلن ٳنٸٌٽ ٿْڀش حٿٔخر٬ش ٿْڀش ٓز٪ ٫ًَّ٘ن ًأنظڂ طٸٌٿٌڅ 

 َّن حٿٔخر٬ش ٳڄن أٌٛد نلن أً أنظڂ.ٿْڀش ػٚع ٫ً٘
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد كيػنخ كْٔن رن ًحٷي كيػنِ ٓڄخٹ رن  - 

 كَد ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٷخٽ9
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن ڃنق ڃنْلش ًٍٷخ أً ًىزخ أً ٓٸَ ٿزنخ أً -

 أىيٍ ُٷخٷخ ٳيٌ ٻ٬يٽ ٍٷزش.
نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ حٿڄزخٍٹ ٫ن حٿلٔن ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن كيػ - 

 رَْ٘ ٷخٽ9
ٛلزنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٓڄ٬نخه ّٸٌٽ اڅ رْن ّيُ حٿٔخ٫ش ٳظنخ ٻؤنيخ ٷ٤٪ -

حٿڀْپ حٿڄ٨ڀڂ ّٜزق حٿَؿپ ٳْيخ ڃئڃنخ ػڂ ّڄِٔ ٻخٳَح ًّڄِٔ ڃئڃنخ ػڂ ّٜزق ٻخٳَح ّزْ٪ 
ر٬َٝ ڃن حٿينْخ َّْٔ أً ر٬َٝ حٿينْخ ٷخٽ حٿلٔن ًحهلل ٿٸي ٍأّنخىڂ ٌٍٛح أٷٌحځ هٚٷيڂ 

ًٙ ٫ٸٌٽ أؿٔخڃخ ًٙ أكٚځ ٳَحٕ نخٍ ًًرخڅ ٣ڄ٪ ّٰيًڅ ريٍىڄْن ًًَّكٌڅ ريٍىڄْن 
 ّزْ٪ أكيىڄخ ىّنو رؼڄن حٿ٬نِ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ ٫ن هخٿي حٿلٌحء ٫ن كزْذ رن ٓخٿڂ  - 
 ڄخڅ رن رَْ٘ ٷخٽ٫9ن حٿن٬

ؿخءص حڃَأس اٿَ حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٳٸخٿض اڅ ًُؿيخ ًٷ٪ ٫ڀَ ؿخٍّظيخ ٳٸخٽ ٓؤٷ٠ِ ٳِ -
ًٿٺ رٸ٠خء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٻنض أكڀڀظْيخ ٿو َٟرظو ڃخثش ١ٌٓ ًاڅ ٿڂ 

 طټٌنِ أكڀڀظْيخ ٿو ٍؿڄظو.
كيػنِ ىحًى رن ارَحىْڂ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى حٿ٤ْخٿِٔ - 

 حٿٌح٤ِٓ كيػنِ كزْذ رن ٓخٿڂ ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٷخٽ9
ٻنخ ٷ٬ٌىح ٳِ حٿڄٔـي ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻخڅ رَْ٘ ٍؿپ ّټٲ كيّؼو -

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو كيّغ ٳـخء أرٌ ػ٬ڀزش حٿو٘نِ ٳٸخٽ ّخ رَْ٘ رن ٬ٓي أطلٴ٦ 
نخ أكٴ٦ ه٤زظو ٳـڀْ أرٌ ػ٬ڀزش ٳٸخٽ كٌّٴش ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ًٓڀڂ ٳِ حٕڃَحء ٳٸخٽ كٌّٴش أ

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طټٌڅ حٿنزٌس ٳْټڂ ڃخ ٗخء حهلل أڅ طټٌڅ ػڂ َّٳ٬يخ اًح ٗخء أڅ َّٳ٬يخ 
ػڂ طټٌڅ هٚٳش ٫ڀَ ڃنيخؽ حٿنزٌس ٳظټٌڅ ڃخ ٗخء حهلل أڅ طټٌڅ ػڂ َّٳ٬يخ اًح ٗخء حهلل أڅ 

خء حهلل أڅ ّټٌڅ ػڂ َّٳ٬يخ اًح ٗخء أڅ َّٳ٬يخ ػڂ َّٳ٬يخ ػڂ طټٌڅ ڃڀټخ ٫خٟخ ٳْټٌڅ ڃخ ٗ
طټٌڅ ڃڀټخ ؿزَّش ٳظټٌڅ ڃخ ٗخء حهلل أڅ طټٌڅ ػڂ َّٳ٬يخ اًح ٗخء أڅ َّٳ٬يخ ػڂ طټٌڅ 
هٚٳش ٫ڀَ ڃنيخؽ حٿنزٌس ػڂ ٓټض ٷخٽ كزْذ ٳڀڄخ ٷخځ ٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬ِِّ ًٻخڅ ِّّي رن 

َه اّخه ٳٸڀض ٿو انِ أٍؿٌ أڅ أًٻليّغ حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٳِ ٛلخرظو ٳټظزض اٿْو ريٌح حٿ
ّټٌڅ أڃَْ حٿڄئڃنْن ٬ّنِ ٫ڄَ ر٬ي حٿڄڀٺ حٿ٬خٝ ًحٿـزَّش ٳؤىهپ ٻظخرِ ٫ڀَ ٫ڄَ رن 

 ٫زي حٿ٬ِِّ ٳَٔ رو ًأ٫ـزو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ٿْغ ٫ن ِّّي رن أرِ كزْذ ٫ن هخٿي رن  - 

 ٌٳِ كيػو9ٻؼَْ حٿيڄيحنِ أنو كيػو أڅ حٿَُٔ رن آڄخ٫ْپ حٿټ
أڅ حٿ٬٘زِ كيػو أنو ٓڄ٪ حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ّٸٌٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ -

ڃن حٿلن٤ش هڄَح ًاڅ ڃن حٿ٬َْ٘ هڄَح ًڃن حٿِرْذ هڄَح ًڃن حٿظڄَ هڄَح ًڃن حٿ٬ٔپ 
 هڄَح ًأنخ أنيَ ٫ن ٻپ ڃٔټَ.

خى رن ٓڀڄش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ًريِ حٿڄ٬نَ ٷخٙ كيػنخ كڄ - 
 ٓڄخٹ رن كَد ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٷخٽ9

أ٧نو ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٓخٳَ ٍؿپ رؤٍٝ طنٌٳش ٷخٽ كٔن ٳِ -
كيّؼو ٬ّنِ ٳٚس ٳٸخٽ طلض ٗـَس ًڃ٬و ٍحكڀظو ٫ًڀْيخ ٓٸخإه ٬٣ًخڃو ٳخٓظْٸ٦ ٳڀڂ َّىخ 

ىٌ ريخ طـَ ه٤خڃيخ ٳڄخ ىٌ رؤٗي ٳ٬ٚ َٗٳخ ٳڀڂ َّىخ ػڂ ٫ٚ َٗٳخ ٳڀڂ َّىخ ػڂ حٿظٴض ٳبًح 
ريخ ٳَكخ ڃن حهلل رظٌرش ٫زيه اًح طخد ٷخٽ ريِ ٫زيه اًح طخد اٿْو ٷخٽ ريِ ٷخٽ كڄخى أ٧نو 

 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ارَحىْڂ رن ڃلڄي رن  - 

 ٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٷخٽ9حٿڄنظَ٘ ٫ن أرْو ٫ن كزْذ رن ٓخٿڂ ٫ن ح
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأ ٳِ حٿ٬ْيّن ًحٿـڄ٬ش رٔزق حٓڂ ٍرٺ ح٫ٕڀَ -

حٿٰخْٗش ًٍرڄخ حؿظڄ٬خ ٳِ ٌّځ ًحكي ٳٸَأ ريڄخ ًٷي ٷخٽ أرٌ ٫ٌحنش ًٍرڄخ كيّغ ًىپ أطخٹ 
 حؿظڄ٪ ٫ْيحڅ ٳِ ٌّځ.
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 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنخ ڃـخٿي ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض حٿ٬٘زِ ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ّٸٌٽ ًٻخڅ أڃَْح ٫ڀَ حٿټٌٳش نلڀنِ أرِ -

ٯٚڃخ ٳؤطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٕٗييه ٳٸخٽ أٻپ ًٿيٹ نلڀض ٷخٽ ٙ ٷخٽ ٳبنِ ٙ 
 أٗيي ٫ڀَ ؿٌٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃـخٿي ٫ن حٿ٬٘زِ ٓڄ٬و ڃن حٿن٬ڄخڅ رن  - 
 ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9رَْ٘ ٓڄ

ڃؼپ حٿڄيىن ًحٿٌحٷ٪ ٳِ كيًى حهلل ٷخٽ ٓٴْخڅ ڃَس حٿٸخثڂ ٳِ كيًى حهلل ڃؼپ ػٚػش ٍٻزٌح -
ٳِ ٓٴْنش ٳٜخٍ ٕكيىڂ أٓٴڀيخ ًأ٫ًَىخ ًَٗىخ ٳټخڅ ّوظڀٲ ًػٸپ ٫ڀْو ٻڀڄخ ڃَ ٳٸخٽ 

وَٵ ٳِ أهَٵ هَٷخ ّټٌڅ أىٌڅ ٫ڀِ ًٙ ّټٌڅ ڃوظڀٴِ ٫ڀْيڂ ٳٸخٽ ر٠٬يڂ انڄخ ّ
 نْٜزو ًٷخٽ آهًَڅ ٙ ٳبڅ أهًٌح ٫ڀَ ّيّو نـخ ًنـٌح ًاڅ طَٻٌه ىڀٺ ًىڀټٌح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃـخٿي كيػنخ حٿ٬٘زِ ٓڄ٬و ڃن حٿن٬ڄخڅ رن  - 
 ر9َْ٘

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻنض اًح ٓڄ٬ظو ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -
نض أڅ ٙ أٓڄ٪ أكيح ٫ڀَ حٿڄنزَ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٧ن

ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ ٳِ حٗنٔخڅ ڃ٠ٰش اًح ٓڀڄض ًٛلض ٓڀڂ ٓخثَ حٿـٔي ًٛق ًاًح ٓٸڄض 
 ٓٸڂ ٓخثَ حٿـٔي ًٳٔي أٙ ًىِ حٿٸڀذ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ أنزؤنخ ٬ٗزش ٷخٽ9 - 
ڄ٬ض حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ًىٌ ّو٤ذ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٓڄ٬ض أرخ آلٶ ّٸٌٽ ٓ-

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ أىٌڅ أىپ حٿنخٍ ٫ٌحرخ ٌّځ حٿٸْخڃش ٿَؿپ ٌّٟ٪ ٳِ أهڄٚ 
 ٷيڃْو ؿڄَطخڅ ّٰڀِ ڃنيڄخ ىڃخٯو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ح٬ٕٗغ رن  - 
 ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن أرِ ح٬ٕٗغ حٿٜن٬خنِ ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن ر9َْ٘ ٫زي حٿَكڄن حٿـَڃِ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ حهلل ٻظذ ٻظخرخ ٷزپ أڅ ّوڀٶ حٿٔڄٌحص -
ًحٍٕٝ رؤٿٴِ ٫خځ ٳؤنِٽ ڃنو آّظْن ٳوظڂ ريڄخ ٌٍٓس حٿزٸَس ًٙ ّٸَآڅ ٳِ ىحٍ ػٚع ٿْخٽ 

 ٳْٸَريخ حٿ٤ْ٘خڅ ٷخٽ ٫ٴخڅ ٳٚ طٸَرن.
نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ًَّٓؾ ٷخٙ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن أرِ رَ٘ ٫ن كيػ - 

 رَْ٘ رن ػخرض ٫ن كزْذ رن ٓخٿڂ ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٷخٽ9
ًحهلل انِ ٫ٕڀڂ حٿنخّ رٌٷض ىٌه حٿٜٚس ٛٚس حٿ٬٘خء حٓهَس ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀْيخ ٿٔٸ١ٌ حٿٸڄَ ٿؼخٿؼش.
ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ًَّٓؾ ٷخٙ كيػنخ كڄخى ٫ن ٓڄخٹ رن كَد كيػنخ ٫ز - 

 ٫ن حٿن٬ڄخڅ ٫ن ر9َْ٘
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ َّٓؾ ٳِ كيّؼو ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 ّٸٌٽ ڃؼپ حٿڄئڃن ٻڄؼپ حٿـٔي اًح أٿڂ ر٠٬و طيح٫َ ٓخثَه.
پ رن ٫زي حٿټَّڂ رن ڃ٬ٸپ رن ڃنزو كيػنِ ٫زي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْ - 

 حٿٜڄي ٬ّنِ حرن ڃ٬ٸپ ٷخٽ9
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ٓڄ٬ض ًىزخ ّٸٌٽ كيػنِ حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
ٌّٻَ حٿَٷْڂ ٳٸخٽ اڅ ػٚػش ٻخنٌح ٳِ ٻيٲ ٳٌٷ٪ حٿـزپ ٫ڀَ رخد حٿټيٲ ٳؤًٛي ٫ڀْيڂ ٷخٽ 

حهلل ٫ِ ًؿپ رَكڄظو َّكڄنخ ٳٸخٽ ٍؿپ ڃنيڂ ٷي  ٷخثپ ڃنيڂ طٌحٻٌح أّټڂ ٫ڄپ كٔنش ٿ٬پ
٫ڄڀض كٔنش ڃَس ٻخڅ ٿِ أؿَحء ٬ّڄڀٌڅ ٳـخءنِ ٫ڄخٽ ٿِ ٳخٓظؤؿَص ٻپ ٍؿپ ڃنيڂ 
رؤؿَ ڃ٬ڀٌځ ٳـخءنِ ٍؿپ ًحص ٌّځ ٢ًٓ حٿنيخٍ ٳخٓظؤؿَطو ر٤َ٘ أٛلخرو ٳ٬ڄپ ٳِ رٸْش 

نٸٜو ڃڄخ نيخٍه ٻڄخ ٫ڄپ ٻپ ٍؿپ ڃنيڂ ٳِ نيخٍه ٻڀو ٳَأّض ٫ڀِ ٳِ حٿِڃخځ أڅ ٙ أ
حٓظؤؿَص رو أٛلخرو ٿڄخ ؿيي ٳِ ٫ڄڀو ٳٸخٽ ٍؿپ ڃنيڂ أط٤٬ِ ىٌح ڃؼپ ڃخ أ٤٫ْظنِ ًٿڂ 
٬ّڄپ اٙ نٜٲ نيخٍ ٳٸڀض ّخ ٫زي حهلل ٿڂ أرؤٺ ْٗجخ ڃن ٣َٗٺ ًانڄخ ىٌ ڃخٿِ أكټڂ ٳْو 
ڃخ ٗجض ٷخٽ ٳ٠ٰذ ًًىذ ًطَٹ أؿَه ٷخٽ ٳ٬ٌٟض كٸو ٳِ ؿخنذ ڃن حٿزْض ڃخ ٗخء 

ٺ رٸَ ٳخٗظَّض رو ٳْٜڀش ڃن حٿزٸَ ٳزڀٰض ڃخ ٗخء حهلل ٳڄَ رِ ر٬ي حهلل ػڂ ڃَص رِ ر٬ي ًٿ
كْن ْٗوخ ٬ْٟٴخ ٙ أ٫َٳو ٳٸخٽ اڅ ٿِ ٫نيٹ كٸخ ٳٌٻَنْو كظَ ٫َٳظو ٳٸڀض اّخٹ أرِٰ 
ىٌح كٸٺ ٳ٬َٟظيخ ٫ڀْو ؿڄ٬ْيخ ٳٸخٽ ّخ ٫زي حهلل ٙ طٔوَ رِ اڅ ٿڂ طٜيٵ ٫ڀِ ٳؤ٤٫نِ 

ڃنيخ ِٗء ٳيٳ٬ظيخ اٿْو ؿڄ٬ْخ حٿڀيڂ اڅ ٻنض كٸِ ٷخٽ ًحهلل ٙ أٓوَ رٺ انيخ ٿلٸٺ ڃخٿِ 
ٳ٬ڀض ًٿٺ ٿٌؿيٺ ٳخٳَؽ ٫نخ ٷخٽ ٳخنٜي٩ حٿـزپ كظَ ٍأًح ڃنو ًأرًَٜح ٷخٽ حٓهَ ٷي 
٫ڄڀض كٔنش ڃَس ٻخڅ ٿِ ٳ٠پ ٳؤٛخرض حٿنخّ ٗيس ٳـخءطنِ حڃَأس ط٤ڀذ ڃنِ ڃ٬ًَٳخ 

ٳؤرْض ٫ڀْيخ ٷخٽ ٳٸڀض ًحهلل ڃخ ىٌ ىًڅ نٴٔٺ ٳؤرض ٫ڀِ ٳٌىزض ػڂ ٍؿ٬ض ٳٌٻَطنِ رخهلل 
ًٷڀض ٙ ًحهلل ڃخ ىٌ ىًڅ نٴٔٺ ٳؤرض ٫ڀِ ًًىزض ٳٌٻَص ٿًِؿيخ ٳٸخٽ ٿيخ أ٤٫ْو نٴٔٺ 
ًأٯنِ ٫ْخٿٺ ٳَؿ٬ض اٿِ ٳنخٗيطنِ رخهلل ٳؤرْض ٫ڀْيخ ًٷڀض ًحهلل ڃخ ىٌ ىًڅ نٴٔٺ ٳڀڄخ 
ٍأص ًٿٺ أٓڀڄض اٿِ نٴٔيخ ٳڀڄخ طټ٘ٴظيخ ًىڄڄض ريخ حٍط٬يص ڃن طلظِ ٳٸڀض ٿيخ ڃخ 

ٱ حهلل ٍد حٿ٬خٿڄْن ٷڀض ٿيخ هٴظْو ٳِ حٿ٘يس ًٿڂ أهٴو ٳِ حٿَهخء ٳظَٻظيخ ٗؤنٺ ٷخٿض أهخ
ًأ٤٫ْظيخ ڃخ ّلٶ ٫ڀِ رڄخ طټ٘ٴظيخ حٿڀيڂ اڅ ٻنض ٳ٬ڀض ًٿٺ ٿٌؿيٺ ٳخٳَؽ ٫نخ ٷخٽ 
ٳخنٜي٩ كظَ ٫َٳٌح ًطزْن ٿيڂ ٷخٽ حٓهَ ٫ڄڀض كٔنش ڃَس ٻخڅ ٿِ أرٌحڅ ْٗوخڅ 

ػڂ ٍؿ٬ض اٿَ ٯنڄِ ٷخٽ ٳؤٛخرنِ  ٻزَْحڅ ًٻخنض ٿِ ٯنڂ ٳټنض أ٬٣ڂ أرٌُ ًأٓٸْيڄخ
ٌّڃخ ٯْغ كزٔنِ ٳڀڂ أرَف كظَ أڃْٔض ٳؤطْض أىڀِ ًأهٌص ڃلڀزِ ٳلڀزض ًٯنڄِ ٷخثڄش 
ٳڄ٠ْض اٿَ أرٌُ ٳٌؿيطيڄخ ٷي نخڃخ ٳ٘ٶ ٫ڀِ أڅ أًٷ٨يڄخ ًٗٶ ٫ڀِ أڅ أطَٹ ٯنڄِ ٳڄخ 
رَكض ؿخٿٔخ ًڃلڀزِ ٫ڀَ ّيُ كظَ أّٸ٨يڄخ حٿٜزق ٳٔٸْظيڄخ حٿڀيڂ اڅ ٻنض ٳ٬ڀض ًٿٺ 
ٿٌؿيٺ ٳؤٳَؽ ٫نخ ٷخٽ حٿن٬ڄخڅ ٿټؤنِ أٓڄ٪ ىٌه ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ 

 حٿـزپ ٣خٵ ٳٴَؽ حهلل ٫نيڂ ٳوَؿٌح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ ٳًَس ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن  - 

 حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٷخٽ9
ځ رْن ًرْن ًٿٺ أڃٌٍ ڃ٘ظزيش ٳڄن ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كٚٽ رْن ًكَح-

طَٹ ڃخ ّ٘ظزو ٫ڀْو ڃن حٗػڂ أً حٕڃَ ٳيٌ ٿڄخ حٓظزخڅ ٿو أطَٹ ًڃن حؿظَأ ٫ڀَ ڃخ ٗٺ 
 أًٗٺ أڅ ٌّحٷ٪ ڃخ حٓظزخڅ ًڃن َّط٪ كٌٽ حٿلڄَ ٌّٗٺ أڅ ٌّحٷ٬و.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن  - 
 ن حٿڄٴ٠پ ٬ّنِ حرن حٿڄيڀذ رن أرِ ٛٴَس ٫ن أرْو ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٷخٽ9كخؿذ ر
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ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ح٫يٿٌح رْن أرنخثټڂ ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنِ -
حٿٸٌحٍَُّ ًحٿڄٸيڃِ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ُّي ٫ن كخؿذ رن حٿڄٴ٠پ ٬ّنِ حرن حٿڄيڀذ رن 

 رَْ٘ ٷخٽ9 أرِ ٛٴَس ٫ن أرْو ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ح٫يٿٌح رْن أرنخثټڂ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ حٿ٬َْحُ رن كَّغ ٷخٽ9 - 
ٷخٽ حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٷخٽ حٓظؤًڅ أرٌ رټَ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔڄ٪ -

ٸي ٫َٳض أڅ ٫ڀْخ أكذ اٿْٺ ڃن أرِ ًڃنِ ڃَطْن ٌٛص ٫خث٘ش ٫خٿْخ ًىِ طٸٌٽ ًحهلل ٿ
أً ػٚػخ ٳخٓظؤًڅ أرٌ رټَ ٳيهپ ٳؤىٌٍ اٿْيخ ٳٸخٽ ّخ رنض ٳٚنش ٙ أٓڄ٬ٺ طَٳ٬ْن ٌٛطٺ 

 ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن كَد كيػنخ كڄخى رن ُّي ٫ن كخؿذ رن  - 

 رْو ٷخٽ9حٿڄٴ٠پ رن حٿڄيڀذ ٫ن أ
ٓڄ٬ض حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ّو٤ذ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ح٫يٿٌح رْن -

 أرنخثټڂ ح٫يٿٌح رْن أرنخثټڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ ٬ّنِ حٿلَحنِ ٷخٽ كيػنخ َّٗٺ  - 

 ٫ن ٓڄخٹ ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٷخٽ9
ڂ ًحهلل هلل أٗي ٳَكخ رظٌرش ٫زيه ڃن ٍؿپ ٻخڅ ٳِ ٓٴَ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ-

ٳِ ٳٚس ڃن حٍٕٝ ٳؤًٍ اٿَ ٧پ ٗـَس ٳنخځ طلظيخ ٳخٓظْٸ٦ ٳڀڂ ّـي ٍحكڀظو ٳؤطَ َٗٳخ 
ٳ٬ٜي ٫ڀْو ٳؤَٗٱ ٳڀڂ َّ ْٗجخ ػڂ أطَ آهَ ٳؤَٗٱ ٳڀڂ َّ ْٗجخ ٳٸخٽ حٍؿ٪ اٿَ ڃټخنِ 

ظو طـَ ه٤خڃيخ ٷخٽ ٳخهلل ٫ِ حٿٌُ ٻنض ٳْو ٳؤٻٌڅ ٳْو كظَ أڃٌص ٷخٽ ٳٌىذ ٳبًح رَحكڀ
 ًؿپ أٗي ٳَكخ رظٌرش ٫زيه ڃن ىٌح رَحكڀظو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ كيػنخ ُىَْ كيػنخ ؿخرَ كيػنخ أرٌ  - 
 ٫خُد ٷخٽ9

ىهڀنخ ٫ڀَ حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٳِ ٗيخىس ٳٔڄ٬ظو ّٸٌٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٻپ ِٗء ه٤ؤ اٙ حٿْٔٲ أً ٓڄ٬ظو ّٸٌٽ 

 ًٳِ ٻپ ه٤ؤ إٍٔ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ أرخڅ رن ِّّي ًىٌ حٿ٤٬خٍ كيػنخ ٷظخىس  - 

 كيػنِ هخٿي رن ٫َٳ٤ش ٫ن كزْذ رن ٓخٿڂ ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن ر9َْ٘
ِ ٷَٷٌٍح ًٷ٪ ٫ڀَ ؿخٍّش حڃَأطو ٷخٽ أڅ ٍؿٚ ّٸخٽ ٿو ٫ڀَ حٿَكڄن رن كنْن ًٻخڅ ّنز-

ٳَٳ٪ اٿَ حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ حٕنٜخٍُ ٳٸخٽ ٕٷ٠ْن ٳْٺ رٸ٠خء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٻخنض أكڀظيخ ٿٺ ؿڀيطٺ ڃخثش ًاڅ ٿڂ طټن أكڀڀظيخ ٿٺ ٍؿڄظٺ رخٿلـخٍس ٷخٽ 

و ٻظذ ٳْو اٿَ كزْذ ًٻخنض ٷي أكڀظيخ ٿو ٳـڀيه ڃخثش ًٷخٽ ٓڄ٬ض أرخنخ ّٸٌٽ ًأنزؤنخ ٷظخىس أن
 رن ٓخٿڂ ًٻظذ اٿْو ريٌح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرخڅ حٿ٤٬خٍ كيػنخ ٷظخىس ٫ن هخٿي رن  - 
 ٫َٳ٤ش ٫ن كزْذ رن ٓخٿڂ ًٷخٽ أرخڅ أنزؤنخ ٷظخىس9
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أنو ٻظذ اٿَ كزْذ رن ٓخٿڂ ٳْو ٳټظذ اٿْو أڅ ٍؿٚ ّٸخٽ ٿو ٫زي حٿَكڄن رن كنْن ٻخڅ -
ٌٍح ٍٳ٪ اٿَ حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٣ًت ؿخٍّش اڃَأطو ٳٸخٽ ٕٷ٠ْن ٳْٺ رٸ٠خء ّنزِ ٷَٷ

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٻخنض أكڀظيخ ٿٺ ؿڀيطٺ ڃخثش ًاڅ ٿڂ طټن أكڀظيخ ٿٺ 
 ٍؿڄظٺ ٳٌؿيىخ ٷي أكڀظيخ ٿو ٳـڀيه ڃخثش.

كَد ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ٓڄخٹ حرن - 
 حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٷخٽ9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّّٔنخ ٳِ حٿٜٴٌٱ ٻڄخ طٸٌځ حٿٸيحف كظَ اًح ٧ن -
أنخ ٷي أهٌنخ ًٿٺ ٫نو ًٳيڄنخه أٷزپ ًحص ٌّځ رٌؿيو ٳبًح ٍؿپ ڃنظزٌ رٜيٍه ٳٸخٽ ٿظٌٔڅ 

 ٛٴٌٳټڂ أً ٿْوخٿٴن حهلل رْن ًؿٌىټڂ.
كْٔن رن ٫ڀِ ٫ن ُحثيس ٫ن ٫خٛڂ ٫ن هْؼڄش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

 حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَْ حٿنخّ ٷَنِ حٿٌُ أنخ ٳْو ػڂ حٿٌّن ّڀٌنيڂ ػڂ -

 حٿٌّن ّڀٌنيڂ ػڂ ّؤطِ ٷٌځ طٔزٶ ٗيخىطيڂ اّڄخنيڂ ًاّڄخنيڂ ٗيخىطيڂ.
٫ن حٿ٬٘زِ ًُٻَّخ ٫ن حٿ٬٘زِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن آڄخ٫ْپ - 

 ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ظزش ًٳ٤َ ٫ن أرِ حٿ٠لَ ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن ر9َْ٘
أڅ رَْ٘ح أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍحى أڅ ّنلپ حٿن٬ڄخڅ نلٚ ٷخٽ ٳٸخٽ حٿنزِ -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىپ ٿٺ ڃن ًٿي ٌٓحه ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٳټڀيڂ أ٤٫ْض ڃخ أ٤٫ْظو ٷخٽ ٙ 
ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىټٌح أُ ٌٓ رْنيڂ ًٷخٽ ُٻَّخ ًآڄخ٫ْپ ٙ  ٷخٽ ٳ٤َ ٳٸخٽ

 أٗيي ٫ڀَ ؿٌٍ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ُٻَّخ ٫ن أرِ حٿٸخٓڂ حٿـيٿِ ٷخٽ أرِ  - 

ًكيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ُٻَّخ ٫ن كْٔن رن حٿلَع أرِ حٿٸخٓڂ أنو ٓڄ٪ حٿن٬ڄخڅ رن 
 رَْ٘ ٷخٽ9

ٷزپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٌؿيو ٫ڀَ حٿنخّ ٳٸخٽ أٷْڄٌح ٛٴٌٳټڂ ػٚػخ ًحهلل أ-
ٿظٸْڄن ٛٴٌٳټڂ أً ٿْوخٿٴن حهلل رْن ٷڀٌرټڂ ٷخٽ ٳَأّض حٿَؿپ ّڀِٵ ٻ٬زو رټ٬ذ ٛخكزو 

 ًٍٻزظو رَٻزظو ًڃنټزو رڄنټزو.
ٷخٽ أنزؤنخ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ًڃ٬َٔ ٷخٽ ٫ًزي حٿَُحٵ - 

ٓٴْخڅ ٫ن ارَحىْڂ رن ڃلڄي رن حٿڄنظَ٘ ٫ن أرْو ٫ن كزْذ رن ٓخٿڂ ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن 
 ر9َْ٘

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸَأ ٳِ حٿ٬ْيّن ًحٿـڄ٬ش رٔزق حٓڂ ٍرٺ ح٫ٕڀَ ًىپ -
 حٿٰخْٗش.كيّغ أطخٹ 

نِ ٫ن ّْٔ٪ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ًٍ حٿيڄيح - 
 حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حٿي٫خء ىٌ حٿ٬زخىس ػڂ ٷَأ ًٷخٽ ٍرټڂ حى٫ٌنِ -
 أٓظـذ ٿټڂ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘  - 
 ٷخٽ9

ؿپ ًحكي اًح حٗظټَ ٍأٓو طيح٫َ ٿو ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄئڃنٌڅ ٻَ-
 ٓخثَ حٿـٔي رخٿلڄَ ًحٿٔيَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٷخٽ هْؼڄش ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘  - 
 ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄئڃنٌڅ ٻَؿپ ًحكي اًح حٗظټَ ٍأٓو حٗظټَ ٻڀو -
 ًاڅ حٗظټَ ٫ْنو حٗظټَ ٻڀو.

 ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٷخٽ9 كيػنخ - 
ٛڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَأٍ ٍؿٚ هخٍؿخ ٛيٍه ڃن حٿٜٲ ٳٸخٽ -

 حٓظًٌح ًٙ طوظڀٴٌح ٳظوظڀٲ ٷڀٌرټڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ًح٫ٕڄٖ ٫ن ًٍ  - 
 ن ّْٔ٪ حٿل٠َڃِ ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٷخٽ٫9
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ ًّٸٌٽ اڅ حٿي٫خء ىٌ حٿ٬زخىس ػڂ ٷَأ ًٷخٽ -

 ٍرټڂ حى٫ٌنِ أٓظـذ ٿټڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ًٍ ٫ن  - 

 ّْٔ٪ حٿل٠َڃِ ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٷخٽ9
خٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ نلٌه ٻٌح ٷخٽ ٬ٗزش ڃؼڀو ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٷ-

 أهزَص أڅ أ٬ْٓخ ىٌ ّْٔ٪ رن ڃ٬يحڅ حٿل٠َڃِ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٷخٽ كيػنخ ڃخٿٺ ٫ن ٟڄَس رن  - 

 ٬ْٓي ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل9
ڄخڅ رن رَْ٘ رڂ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأ ٳِ أڅ حٿ٠لخٹ رن ٷْْ ٓؤٽ حٿن٬-

 حٿٰخْٗش.كيّغ حٿـڄ٬ش ڃ٪ ٌٍٓس حٿـڄ٬ش ٷخٽ ىپ أطخٹ 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن ٌّنْ ٫ن حٿلٔن9 - 
أڅ حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٻظذ اٿَ ٷْْ رن حٿيْؼڂ أنټڂ اهٌحننخ ًأٗٸخإنخ ًأنخ ٗيينخ ًٿڂ -

ًٿڂ طٔڄ٬ٌح ًأڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ اڅ رْن ّيُ  ط٘ييًح ًٓڄ٬نخ
حٿٔخ٫ش ٳظنخ ٻؤنيخ ٷ٤٪ حٿڀْپ حٿڄ٨ڀڂ ّٜزق حٿَؿپ ٳْيخ ڃئڃنخ ًّڄِٔ ٻخٳَح ًّزْ٪ ٳْيخ 

 أٷٌحځ هٚٷيڂ ر٬َٝ ڃن حٿينْخ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٷخٽ9 - 
ض ٓخٿڂ رن أرِ حٿـ٬ي ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٓڄ٬-

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٿظٌٔڅ ٛٴٌٳټڂ ٳِ ٛٚطټڂ أً ٿْوخٿٴن حهلل رْن ًؿٌىټڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًكـخؽ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ رن  - 

 كَد ٷخٽ9
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خڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌُّٔ حٿٜٲ كظَ ٓڄ٬ض حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ّٸٌٽ ٻ-
ّـ٬ڀو ڃؼپ حٿَڃق أً حٿٸيف ٷخٽ ٳَأٍ ٛيٍ ٍؿپ نخطجخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ّخ ٫زخى حهلل ٿظٌٔڅ ٛٴٌٳټڂ أً ٿْوخٿٴن حهلل رْن ًؿٌىټڂ.
َحىْڂ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًىخٗڂ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ار - 

 ڃلڄي رن حٿڄنظَ٘ ٫ن أرْو ٷخٽ ىخٗڂ ٷخٽ ٬ّنِ ٳِ كيّؼو9
ٓڄ٬ض أرِ ّليع ٫ن كزْذ رن ٓخٿڂ ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٷخٽ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأ ٳِ حٿـڄ٬ش ٷخٽ ىخٗڂ ٳِ ٛٚس حٿـڄ٬ش ٌّځ حٿـڄ٬ش رٔزق حٓڂ ٍرٺ 
 څ ٳٸَأ ريڄخ.حٿٰخْٗش ًٍرڄخ حؿظڄ٪ ٫ْيحكيّغ ح٫ٕڀَ ًىپ أطخٹ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكيػنخ كـخؽ كيػنخ ٬ٗزش  - 
 ٫ن ٫خٛڂ حٕكٌٽ ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٷخٽ9

حنټٔٴض حٿ٘ڄْ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٜڀَ ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -
 ڃؼپ ٛٚطنخ.حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّٻ٪ ًّٔـي ٷخٽ كـخؽ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ رَ٘ ٫ن هخٿي رن  - 
 ٫َٳ٤ش ٫ن كزْذ رن ٓخٿڂ ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن ر9َْ٘

٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ٳِ حٿَؿپ ّؤطِ ؿخٍّش حڃَأطو ٷخٽ اڅ ٻخنض -
 و.أكڀظيخ ٿو ؿڀيطو ڃخثش ًاڅ ٿڂ طټن أكڀظيخ ٿو ٍؿڄظ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٫ًزي حهلل رن رټَ ٷخٙ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن  - 
 ٷظخىس ٫ن كزْذ حرن ٓخٿڂ ٷخٽ حرن رټَ ڃٌٿَ حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن ر9َْ٘

أنو ٍٳ٪ اٿْو ٍؿپ ٯَ٘ ؿخٍّش حڃَأطو ٳٸخٽ ٕٷ٠ْن ٳْيخ رٸ٠ْش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -
أكڀظيخ ٿٺ ؿڀيطٺ ڃخثش ًاڅ ٻخنض ٿڂ طلڀيخ ٿٺ ٍؿڄظٺ ٷخٽ ٳٌؿيىخ ٷي  ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٻخنض

 ٻخنض أكڀظيخ ٿو ٳـڀيه ڃخثش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٫ن أرِ رَ٘ ٫ن كزْذ رن ٓخٿڂ ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن  - 

 رَْ٘ ٷخٽ9
 أطظو حڃَأس ٳٸخٿض اڅ ًُؿيخ ًٷ٪ ٫ڀَ ؿخٍّظيخ ٷخٽ أڃخ اڅ ٫نيُ ٳِ ًٿٺ هزَح ٗخٳْخ-

أهٌطو ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٻنض أًنض ٿو َٟرظو ڃخثش ًاڅ ٻنض ٿڂ 
طؤًنِ ٿو ٍؿڄظو ٷخٽ ٳؤٷزپ حٿنخّ ٫ڀْيخ ٳٸخٿٌح ًُؿٺ َّؿڂ ٷٌٿِ أنٺ ٷي ٻنض أًنض ٿو 

 ٳٸخٿض ٷي ٻنض أًنض ٿو ٳٸيڃو ٳ٠َرو ڃخثش.
ن ٫خٛڂ ٫ن هْؼڄش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ أنزؤنخ أرٌ رټَ ٫ - 

 ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَْ حٿنخّ ٷَنِ ػڂ حٿٌّن ّڀٌنيڂ ػڂ حٿٌّن ّڀٌنيڂ ػڂ -

 حٿٌّن ّڀٌنيڂ ػڂ ٷٌځ طٔزٶ ٗيخىطيڂ اّڄخنيڂ ًطٔزٶ أّڄخنيڂ ٗيخىطيڂ.
ٌٍ رن حٿِرَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫زي حهلل رن ڃ٬خًّش رن ٫خٛڂ رن حٿڄن - 

كيػنخ ٓٚځ أرٌ حٿڄنٌٍ حٿٸخٍُ كيػنخ ٫خٛڂ رن رييٿش ٫ن حٿ٬٘زِ أً هْؼڄش ٫ن حٿن٬ڄخڅ 
 ٷخٽ9
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ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انڄخ ڃؼپ حٿڄٔڀڄْن ٻخٿَؿپ حٿٌحكي اًح ًؿ٪ ڃنو -
 ِٗء طيح٫َ ٿو ٓخثَ ؿٔيه.

خ أرٌ ًٻْ٪ حٿـَحف رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃنٌٍٜ رن أرِ ڃِحكڂ كيػن - 
 ڃڀْق ٫ن أرِ ٫زي حٿَكڄن ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٷخٽ9

ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿڄنزَ ڃن ٿڂ ّ٘ټَ حٿٸڀْپ ٿڂ ّ٘ټَ حٿټؼَْ ًڃن ٿڂ -
ّ٘ټَ حٿنخّ ٿڂ ّ٘ټَ حهلل حٿظليع رن٬ڄش حهلل ٗټَ ًطَٻيخ ٻٴَ ًحٿـڄخ٫ش ٍكڄش ًحٿٴَٷش 

 ٫ٌحد.
حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٫زي حٿَكڄن ڃٌٿَ حرن ىخٗڂ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن  كيػنخ ٫زي - 

 أرِ ٫زي حٿَكڄن ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ىٌه ح٫ٌٕحى أً ٫ڀَ ىٌح حٿڄنزَ ڃن ٿڂ ّ٘ټَ -

ع رن٬ڄش حهلل ٗټَ ًطَٻيخ حٿٸڀْپ ٿڂ ّ٘ټَ حٿټؼَْ ًڃن ٿڂ ّ٘ټَ حٿنخّ ٿڂ ّ٘ټَ حهلل ًحٿظلي
ٻٴَ ًحٿـڄخ٫ش ٍكڄش ًحٿٴَٷش ٫ٌحد ٷخٽ ٳٸخٽ أرٌ أڃخڃش حٿزخىڀِ ٫ڀْټڂ رخٿٌٔحى ح٨٫ٕڂ 
ٷخٽ ٳٸخٽ ٍؿپ ڃخ حٿٌٔحى ح٨٫ٕڂ ٳٸخٽ أرٌ أڃخڃش ىٌه حّٓش ٳِ ٌٍٓس حٿنٌٍ ٳبڅ طٌٿٌح ٳبنڄخ 

 ٫ڀْو ڃخ كڄپ ٫ًڀْټڂ ڃخ كڄڀظڂ.
حهلل رن ٫ڄَ حٿٸٌحٍَُّ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زْي  - 

 كيػنخ كخؿذ رن حٿڄٴ٠پ ٬ّنِ حرن حٿڄيڀذ ٫ن أرْو ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن ر9َْ٘
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٷخٍرٌح رْن أرنخثټڂ ٬ّنِ ًٌٓح رْنيڂ.-
ٸٌحٍَُّ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن حٿلٔن حٿزخىڀِ ٫ًزْي حهلل حٿ - 

ًڃلڄي رن أرِ رټَ حٿڄٸيڃِ ٷخٿٌح كيػنخ كڄخى رن ُّي ٫ن كخؿذ رن حٿڄٴ٠پ رن حٿڄيڀذ 
 ٫ن أرْو أنو ٓڄ٪ حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ّٸٌٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ح٫يٿٌح رْن أرنخثټڂ ح٫يٿٌح رْن أرنخثټڂ ح٫يٿٌح رْن -
 أرنخثټڂ.
 أعاِح تٓ ؽش٠ه سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حٿڄ٬ٌٔىُ ٫ن ُّخى رن ٫ٚٷش ٫ن أٓخڃش  - 
 رن َّٗٺ ٷخٽ9

 أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًاًح أٛلخرو ٻؤنڄخ ٫ڀَ ٍإًٓيڂ حٿ٤َْ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ُّخى رن ٫ٚٷش ٫ن  - 

 أٓخڃش رن َّٗٺ ٷخٽ9
أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٛلخرو ٫نيه ٻؤنڄخ ٫ڀَ ٍإًٓيڂ حٿ٤َْ ٷخٽ ٳٔڀڄض -

٫ڀْو ًٷ٬يص ٷخٽ ٳـخءص ح٫َٕحد ٳٔؤٿٌه ٳٸخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل نظيحًٍ ٷخٽ ن٬ڂ طيحًًح ٳبڅ 
حهلل ٿڂ ٠ّ٪ ىحء اٙ ًٟ٪ ٿو ىًحء ٯَْ ىحء ًحكي حٿيَځ ٷخٽ ًٻخڅ أٓخڃش كْن ٻزَ ّٸٌٽ 

حٓڅ ٷخٽ ًٓؤٿٌه ٫ن أْٗخء ىپ ٫ڀْنخ كَؽ ٳِ ٻٌح ًٻٌح ٷخٽ ٫زخى ىپ طًَڅ ٿِ ڃن ىًحء 
حهلل ًٟ٪ حهلل  حٿلَؽ اٙ حڃَأ حٷظ٠َ حڃَأ ڃٔڀڄخ ٧ڀڄخ ٳٌٿٺ كَؽ ًىڀٺ ٷخٿٌح ڃخ هَْ ڃخ 

 أ٤٫ِ حٿنخّ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ هڀٶ كٔن.
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ٚٷش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن ُّخى ٬ّنِ حٿڄ٤ڀذ رن ُّخى كيػنخ ُّخى رن ٫ - 
 ٫ن أٓخڃش رن َّٗٺ9

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ طيحًًح ٫زخى حهلل ٳبڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿڂ ّنِٽ ىحء اٙ -
 أنِٽ ڃ٬و ٗٴخء اٙ حٿڄٌص ًحٿيَځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ٜذ رن ٓٚځ كيػنخ حٕؿڀق ٫ن ُّخى رن ٫ٚٷش ٫ن  - 
 أٓخڃش رن َّٗٺ ٍؿپ ڃن ٷٌڃو ٷخٽ9

أ٫َحرِ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أُ حٿنخّ هَْ ٷخٽ  ؿخء-
أكٔنيڂ هڀٸخ ػڂ ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أنظيحًٍ ٷخٽ طيحًًح ٳبڅ حهلل ٿڂ ّنِٽ ىحء اٙ أنِٽ ٿو 

 ٗٴخء ٫ڀڄو ڃن ٫ڀڄو ًؿيڀو ڃن ؿيڀو.
 ػّشٚ تٓ اٌؽشز تٓ اٌّصؽٍك سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٫َْٔ رن ىّنخٍ ٫ن أرْو ٫ن ٫ڄًَ رن كيػنخ ٫زي  - 
 حٿلَع رن حٿڄ٤ٜڀٶ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أكذ أڅ ّٸَأ حٿٸَآڅ ٯ٠خ ٻڄخ أنِٽ ٳڀْٸَأه -
 ٫ڀَ ٷَحءس حرن أځ ٫زي.

ٵ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ًآلٶ ٬ّنِ حٍُٕ - 
 ٓٴْخڅ ٫ن أرِ آلٶ ٷخٽ9

ٓڄ٬ض ٫ڄًَ رن حٿلَع ٷخٽ آلٶ رن حٿڄ٤ٜڀٶ ّٸٌٽ ڃخ طَٹ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -
 ٫ڀْو ًٓڀڂ اٙ ٓٚكو ًرٰڀش ر٠ْخء ًأٍٟخ ؿ٬ڀيخ ٛيٷش.

 اٌؽشز تٓ ظشاس اٌخضاػٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
ن ىّنخٍ كيػنخ أرِ أنو كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٓخرٶ كيػنخ ٫َْٔ ر - 

 ٓڄ٪ حٿلَع رن َٟحٍ حٿوِح٫ِ ٷخٽ9
ٷيڃض ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳي٫خنِ اٿَ حٗٓٚځ ٳيهڀض ٳْو ًأٷٍَص رو -

ٳي٫خنِ اٿَ حٿِٻخس ٳؤٷٍَص ريخ ًٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٍؿ٪ اٿَ ٷٌڃِ ٳؤى٫ٌىڂ اٿَ حٗٓٚځ 
اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأىحء حٿِٻخس ٳڄن حٓظـخد ٿِ ؿڄ٬ض ُٻخطو ٳَْٓپ 

ٌٍٓٙ ٕرخڅ ٻٌح ًٻٌح ٿْؤطْٺ ڃخ ؿڄ٬ض ڃن حٿِٻخس ٳڀڄخ ؿڄ٪ حٿلَع حٿِٻخس ڃڄن حٓظـخد 
ٿو ًرڀٮ حٕرخڅ حٿٌُ أٍحى ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّز٬غ اٿْو حكظزْ ٫ڀْو 

و ٳي٫خ حٿٌَٓٽ ٳڀڂ ّؤطو ٳ٨ن حٿلَع أنو ٷي كيع ٳْو ٓو٤ش ڃن حهلل ٫ِ ًؿپ ًٌٍٓٿ
رًَٔحص ٷٌڃو ٳٸخٽ ٿيڂ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ًٷض ٿِ ًٷظخ َّٓپ اٿِ 
ٌٍٓٿو ٿْٸزٞ ڃخ ٻخڅ ٫نيُ ڃن حٿِٻخس ًٿْْ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿوڀٲ 
ًٙ أٍٍ كزْ ٌٍٓٿو اٙ ڃن ٓو٤ش ٻخنض ٳخن٤ڀٸٌح ٳنؤطِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٌٿْي رن ٫ٸزش اٿَ حٿلَع ٿْٸزٞ ڃخ ٻخڅ ًٓڀڂ ًر٬غ ٌٍٓٽ حهلل 
٫نيه ڃڄخ ؿڄ٪ ڃن حٿِٻخس ٳڀڄخ أڅ ٓخٍ حٿٌٿْي كظَ رڀٮ ر٬ٞ حٿ٤َّٶ ٳَٵ ٳَؿ٪ ٳؤطَ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ حٿلَع ڃن٬نِ حٿِٻخس ًأٍحى ٷظڀِ 

حٿلَع ٳؤٷزپ حٿلَع رؤٛلخرو اً ٳ٠َد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿز٬غ اٿَ 
حٓظٸزپ حٿز٬غ ًٳٜپ ڃن حٿڄيّنش ٿٸْيڂ حٿلَع ٳٸخٿٌح ىٌح حٿلَع ٳڀڄخ ٯْ٘يڂ ٷخٽ ٿيڂ اٿِ 
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ڃن ر٬ؼظڂ ٷخٿٌح اٿْٺ ٷخٽ ًٿڂ ٷخٿٌح أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ر٬غ اٿْٺ حٿٌٿْي 
ڄيح رخٿلٶ ڃخ ٍأّظو رن ٫ٸزش ٳ٫ِڂ أنٺ ڃن٬ظو حٿِٻخس ًأٍىص ٷظڀو ٷخٽ ٙ ًحٿٌُ ر٬غ ڃل

رظش ًٙ أطخنِ ٳڀڄخ ىهپ حٿلَع ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن٬ض حٿِٻخس 
ًأٍىص ٷظپ ٌٍٓٿِ ٷخٽ ٙ ًحٿٌُ ر٬ؼٺ رخٿلٶ ڃخ ٍأّظو ًٙ أطخنِ ًڃخ أٷزڀض اٙ كْن 
حكظزْ ٫ڀِ ٌٍٓٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هْ٘ض أڅ طټٌڅ ٻخنض ٓو٤ش ڃن حهلل 

ًٌٍٓٿو ٷخٽ ٳنِٿض حٿلـَحص ّخ أّيخ حٿٌّن آڃنٌح اًح ؿخءٻڂ ٳخٓٶ رنزؤ ٳظزْنٌح أڅ ٫ِ ًؿپ 
طْٜزٌح ٷٌڃخ رـيخٿش ٳظٜزلٌح ٫ڀَ ڃخ ٳ٬ڀظڂ نخىڃْن اٿَ ىٌح حٿڄټخڅ ٳ٠ٚ ڃن حهلل ًن٬ڄش 

 ًحهلل ٫ڀْڂ كټْڂ.
 اٌعشاغ ٚأتٟ عٕاْ األؽعؼ١١ٓ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػّٕٙا.ؼذ٠س 

كيػنخ أرٌ ىحًى كيػنخ ى٘خځ ٫ن ٷظخىس ٫ن هّٚ ٫ن ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 
 رن ٫ٸزش ٷخٽ9

أطَ حرن ڃ٬ٌٔى ٳِ ٍؿپ طًِؽ حڃَأس ٳڄخص ٫نيخ ًٿڂ ّٴَٝ ٿيخ ًٿڂ ّيهپ ريخ ٳٔجپ -
٫نيخ ٗيَح ٳڀڂ ّٸپ ٳْيخ ْٗجخ ػڂ ٓؤٿٌه ٳٸخٽ أٷٌٽ ٳْيخ رَأِّ ٳبڅ ّٺ ه٤ؤ ٳڄنِ ًڃن 

ٷش اكيٍ نٔخثيخ ًٿيخ حٿڄَْحع ٫ًڀْيخ حٿ٬يس ٳٸخځ حٿ٤ْ٘خڅ ًاڅ ّٺ ٌٛحرخ ٳڄن حهلل ٿيخ ٛي
ٍؿپ ڃن أٗـ٪ ٳٸخٽ أٗيي ٿٸ٠ْض ٳْيخ رٸ٠خء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ر٩ًَ 

 حرنش ًحٗٶ ٷخٽ ٳٸخٽ ىڀڂ ٗخىيحٹ ٳ٘يي ٿو حٿـَحف ًأرٌ ٓنخڅ ٍؿٚڅ ڃن أٗـ٪.
ٌٍ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ ُحثيس كيػنخ ڃنٜ - 

 ٫ڀٸڄش ًحٌٕٓى ٷخٽ9
ٷخٽ ليّغ أطَ ٷٌځ ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن ڃ٬ٌٔى ٳٸخٿٌح ڃخ طٍَ ٳِ ٍؿپ طًِؽ حڃَأس ٳٌٻَ حٿ-

ٳٸخٽ ٍؿپ ڃن أٗـ٪ ٷخٽ ڃنٌٍٜ أٍحه ٓڀڄش رن ِّّي ٳٸخٽ ٳِ ڃؼپ ىٌح ٷ٠َ ٌٍٓٽ حهلل 
رنض ًحٗٶ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طًِؽ ٍؿپ ڃنخ حڃَأس ڃن رنِ ٍإحّ ّٸخٽ ٿيخ ر٩ًَ 

ٳوَؽ ڃوَؿخ ٳيهپ ٳِ رجَ ٳؤٓن ٳڄخص ًٿڂ ّٴَٝ ٿيخ ٛيحٷخ ٷخٽ ٳؤطٌح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٻڄيَ نٔخثيخ ٙ ًٻْ ًٙ ٢٤ٗ ًٿيخ حٿڄَْحع ٫ًڀْيخ حٿ٬يس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ىحًى ٫ن  - 
 حٿ٬٘زِ ٫ن ٫ڀٸڄش9

ٍؿٚ طًِؽ حڃَأس ٳظٌٳِ ٫نيخ ٷزپ أڅ ّيهپ ريخ ًٿڂ ّٔڂ ٿيخ ٛيحٷخ ٳٔجپ ٫نيخ ٫زي أڅ -
حهلل ٳٸخٽ ٿيخ ٛيحٵ اكيٍ نٔخثيخ ًٙ ًٻْ ًٙ ٢٤ٗ ًٿيخ حٿڄَْحع ٫ًڀْيخ حٿ٬يس ٳٸخځ أرٌ 
ٓنخڅ حٕٗـ٬ِ ٳِ ٍى٢ ڃن أٗـ٪ ٳٸخٿٌح ن٘يي ٿٸي ٷ٠ْض ٳْيخ رٸ٠خء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 ض ًحٗٶ.حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ر٩ًَ رن
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن أرِ ْٗزش ٷخٽ ٫زي حهلل ًكيػنخ حرن  - 

أرِ ْٗزش ٷخٽ كيػنخ حرن أرِ ُحثيس ٫ن ىحًى ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ٫ڀٸڄش ريٌح ًكيػنخ ٫زي حهلل 
 ٷخٽ كيػنخه حرن أرِ ْٗزش ٫زي حهلل رن ڃلڄي ٳٌٻَ حٿليّغ.

ِ كيػنخ ٫زي حهلل ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٳَحّ ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 
 ڃًَٔٵ ٫ن ٫زي حهلل9
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ٳِ ٍؿپ طًِؽ حڃَأس ٳڄخص ٫نيخ ًٿڂ ّيهپ ريخ ًٿڂ ّٴَٝ ٿيخ ٷخٽ ٿيخ حٿٜيحٵ ٫ًڀْيخ -
حٿ٬يس ًٿيخ حٿڄَْحع ٳٸخٽ ڃ٬ٸپ رن ٓنخڅ ٗييص حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷ٠َ رو ٳِ 

 ر٩ًَ رنض ًحٗٶ.
نِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن ٫ڀٸڄش كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 

 ٳَحّ.كيّغ ٫ن ٫زي حهلل ڃؼپ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن ٫ڀٸڄش  - 

 ٷخٽ9
أطَ ٫زي حهلل ٳِ حڃَأس طًِؿيخ ٍؿپ ٳظٌٳِ ٫نيخ ًٿڂ ّٴَٝ ٿيخ ٛيحٷخ ًٿڂ ّټن ىهپ ريخ -

ٳخهظڀٴٌح اٿْو ٳٸخٽ أٍٍ ٿيخ ڃؼپ ٛيحٵ نٔخثيخ ًٿيخ حٿڄَْحع ٫ًڀْيخ حٿ٬يس ٳ٘يي ڃ٬ٸپ  ٷخٽ
رن ٓنخڅ حٕٗـ٬ِ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷ٠َ ٳِ ر٩ًَ رنض ًحٗٶ رڄؼپ 

 ىٌح.
 ل١ظ تٓ أتٟ ػضسج سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

رِ ًحثپ ٫ن ٷْْ رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أ - 
 ٫ٍِس ٷخٽ9

ٻنخ نزظخ٩ حًٕٓخٵ رخٿڄيّنش ًٻنخ نٔڄِ أنٴٔنخ حٿٔڄخَٓس ٳؤطخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
ًٓڀڂ ٳٔڄخنخ رخٓڂ ىٌ أكٔن ڃڄخ ٻنخ نٔڄِ أنٴٔنخ رو ٳٸخٽ ّخ ڃ٬َ٘ حٿظـخٍ اڅ ىٌح حٿزْ٪ 

 ّل٠َه حٿڀٌٰ ًحٿلڀٲ ٳٌ٘رٌه رخٿٜيٷش.
 اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ. اٌثشاء تٓ ػاصب سظٟؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ أرِ ًآَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٿزَحء  - 
 رن ٫خُد ٷخٽ9

 ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٌّځ كنْن أنخ حٿنزِ ٙ ٻٌد أنخ رن ٫زي حٿڄ٤ڀذ.-
 ڂ ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټ - 
ٳليػنِ رو حرن أرِ ٿْڀَ ٷخٽ ٳليع أڅ حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ ٻخنض ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٛڀَ ٳَٻ٪ ًاًح ٍٳ٪ ٍأٓو ڃن حٿَٻ٩ٌ ًاًح ٓـي ًاًح ٍٳ٪ 
 ٍأٓو ڃن حٿٔـٌى ًرْن حٿٔـيطْن ٷَّزخ ڃن حٿٌٔحء.

 ٬زش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٗ - 
ٓڄ٬ض حرن أرِ ٿْڀَ ٷخٽ كيػنخ حٿزَحء رن ٫خُد أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ -

ّٸنض ٳِ ٛٚس حٿٜزق ًحٿڄَٰد ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ أرِ ٿْْ ًٍَّ ٫ن حٿنزِ 
 ٫ًن ٫ڀِ ٷٌٿو.ليّغ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷنض ٳِ حٿڄَٰد اٙ ٳِ ىٌح حٿ

 حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ9 كيػنخ ٫زي - 
ٓڄ٬ض أرخ آلٶ حٿيڄيحنِ ّٸٌٽ ٓڄ٬ض حٿزَحء رن ٫خُد ّٸٌٽ ٿڄخ أٷزپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ڃټش اٿَ حٿڄيّنش ٷخٽ ٳظز٬و َٓحٷش رن ڃخٿٺ رن ؿ٬٘ڂ ٳي٫خ ٫ڀْو ٌٍٓٽ 
حهلل ٿِ ًٙ أَٟٹ ٷخٽ ٳي٫خ حهلل ٿو حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔخهض رو ٳَٓو ٳٸخٽ حى٩ 

ٷخٽ ٳ٤٬ٖ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڄًَح رَح٫ِ ٯنڂ ٳٸخٽ أرٌ رټَ حٿٜيّٶ 
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ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٳؤهٌص ٷيكخ ٳلڀزض ٳْو ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻؼزش ڃن 
 ٿزن ٳؤطْظو رو ٳَ٘د كظَ ٍْٟض.

ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ آلٶ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن - 
 أرِ ٫زْيس ًٍؿپ آهَ ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أٍحى أڅ ّنخځ طٌٓي ّڄْنو ًّٸٌٽ حٿڀيڂ ٷنِ ٫ٌحرٺ -
 ٌّځ طـڄ٪ ٫زخىٹ ٷخٽ ٳٸخٽ أرٌ آلٶ ًٷخٽ حٓهَ ٌّځ طز٬غ ٫زخىٹ.

 ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 
كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ آلٶ ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿزَحء ّٸٌٽ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ًٓڀڂ ٍؿٚ ڃَر٫ٌخ ر٬ْي ڃخ رْن حٿڄنټزْن ٨٫ْڂ حٿـڄش اٿَ ٗلڄش أًنْو ٫ڀْو كڀش كڄَحء 
 ڃخ ٍأّض ْٗجخ ٷ٢ أكٔن ڃنو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

 لڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ آلٶ ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ - 
ٓڄ٬ض حٿزَحء ّٸٌٽ ٷَأ ٍؿپ حٿټيٲ ًٳِ حٿيحٍ ىحرش ٳـ٬ڀض طنٴَ ٳن٨َ ٳبًح ٟزخرش أً -

ٓلخرش ٷي ٯْ٘ظو ٷخٙ ٳٌٻَ ًٿٺ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ حٷَأ ٳٚڅ ٳبنيخ حٿٔټْنش 
 طنِٿض ٫ني حٿٸَآڅ أً طنِٿض ٿڀٸَآڅ.

 ِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ آلٶ ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 
ٓڄ٬ض حٿزَحء ًٓؤٿو ٍؿپ ڃن ٷْْ ٳٸخٽ أٳٍَطڂ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ -

كنْن ٳٸخٽ حٿزَحء ًٿټن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڂ ّٴَ ٻخنض ىٌحُڅ نخٓخ ٍڃخس 
ثڂ ٳخٓظٸزڀٌنخ رخٿٔيخځ ًٿٸي ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ًانخ ٿڄخ كڄڀنخ ٫ڀْيڂ حنټ٘ٴٌح ٳؤٻززنخ ٫ڀَ حٿٰنخ

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ رٰڀظو حٿز٠ْخء ًأڅ أرخ ٓٴْخڅ رن حٿلَع آهٌ رڀـخڃيخ ًىٌ ّٸٌٽ 
 أنخ حٿنزِ ٙ ٻٌد أنخ رن ٫زي حٿڄ٤ڀذ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ آلٶ ٷخٽ9 - 
ليع ٫ن حٿزَحء أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح أٷزپ ٓڄ٬ض ٍرْ٪ رن حٿزَحء ّ-

 ڃن ٓٴَ ٷخٽ آّزٌڅ طخثزٌڅ ٫خريًڅ ٿَرنخ كخڃيًڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى حٿيخٗڄِ ٷخٽ أنزؤنخ أرٌ رټَ ٫ن أرِ  - 

 آلٶ ٷخٽ9
ٿظيڀټش ٷخٽ ٙ ٕڅ حهلل ٷڀض ٿڀزَحء حٿَؿپ ّلڄپ ٫ڀَ حٿڄَ٘ٻْن أىٌ ڃڄن أٿٸَ رْيه اٿَ ح-

٫ِ ًؿپ ر٬غ ٌٍٓٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٳٸخطپ ٳِ ٓزْپ حهلل ٙ طټڀٲ اٙ نٴٔٺ 
 انڄخ ًحٹ ٳِ حٿنٴٸش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ ٷخٽ كيػنخ ُىَْ كيػنخ أرٌ آلٶ  - 
 ٷخٽ9

كيّيح ىټٌح ڃؼپ حٿْٔٲ ٷخٽ ٙ رپ ٷْپ ٿڀزَحء أٻخڅ ًؿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
 ٻخڅ ڃؼپ حٿٸڄَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ٫ڀِ رن ُّي ٫ن ٫يُ رن ػخرض  - 
 ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9
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ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳنِٿنخ رٰيَّ هڂ ٳنٌىُ ٳْنخ حٿٜٚس ؿخڃ٬ش ًٻٔق -
ًٓڀڂ طلض ٗـَطْن ٳٜڀَ حٿ٨يَ ًأهٌ رْي ٫ڀِ ٍِٟ حهلل ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ط٬خٿَ ٫نو ٳٸخٽ أٿٔظڂ ط٬ڀڄٌڅ أنِ أًٿَ رخٿڄئڃنْن ڃن أنٴٔيڂ ٷخٿٌح رڀَ ٷخٽ أٿٔظڂ ط٬ڀڄٌڅ 
أنِ أًٿَ رټپ ڃئڃن ڃن نٴٔو ٷخٿٌح رڀَ ٷخٽ ٳؤهٌ رْي ٫ڀِ ٳٸخٽ ڃن ٻنض ڃٌٙه ٳ٬ڀِ 

و ٫ڄَ ر٬ي ًٿٺ ٳٸخٽ ٿو ىنْجخ ّخ حرن أرِ ڃٌٙه حٿڀيڂ ًحٽ ڃن ًحٙه ٫ًخى ڃن ٫خىحه ٷخٽ ٳڀٸْ
٣خٿذ أٛزلض ًأڃْٔض ڃٌٿَ ٻپ ڃئڃن ًڃئڃنش ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ىيرش رن 
هخٿي كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٫ن ٫يُ رن ػخرض ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٫ن 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نلٌه.
ػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ُرْي أهزَنِ ڃنٌٍٜ ًىحًى كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كي - 

 ُرْي ٷخٽ9كيّغ ًحرن ٫ٌڅ ًڃـخٿي ٫ن حٿ٬٘زِ ًىٌح 
ٓڄ٬ض حٿ٬٘زِ ّليع ٫ن حٿزَحء ًكيػنخ ٫ني ٓخٍّش ٳِ حٿڄٔـي ٷخٽ ًٿٌ ٻنض ػڂ -

ٕهزَطټڂ رڄ٬ٌٟيخ ٷخٽ ه٤زنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ اڅ أًٽ ڃخ نزيأ رو ٳِ 
نَؿ٪ ٳننلَ ٳڄن ٳ٬پ ًٿٺ ٳٸي أٛخد ٓنظنخ ًڃن ًرق ٷزپ ًٿٺ ٌّڃنخ ىٌح أڅ نٜڀِ ػڂ 

ٳبنڄخ ىٌ ٿلڂ ٷيڃو ٕىڀو ٿْْ ڃن حٿنٔٺ ٳِ ِٗء ٷخٽ ًًرق هخٿِ أرٌ رَىس رن نْخٍ ٷخٽ 
ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًرلض ٫ًنيُ ؿ٫ٌش هَْ ڃن ڃٔنش ٷخٽ حؿ٬ڀيخ ڃټخنيخ ًٿڂ طـِة أً طٌٱ 

 ٫ن أكي ر٬يٹ.
 ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٫ڀٸڄش رن ڃَػي ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ - 
أهزَنِ ٫ن ٬ْٓي رن ٫زْيس ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳِ -

حٿٸزَ اًح ٓجپ ٳ٬َٱ ٍرو ٷخٽ ًٷخٽ ْٗجخ ٙ أكٴ٨و ٳٌٿٺ ٷٌٿو ٫ِ ًؿپ ّؼزض حهلل حٿٌّن 
 آڃنٌح رخٿٸٌٽ حٿؼخرض ٳِ حٿلْخس حٿينْخ ًٳِ حٓهَس.

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش أنزؤنخ أرٌ آلٶ ٫ن حٿزَحء ٷخٽ ٬ٗزش  كيػنخ ٫زي - 
 ًٿڂ ّٔڄ٬و ڃن حٿزَحء9

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃَ رنخّ ڃن حٕنٜخٍ ٳٸخٽ اڅ ٻنظڂ ٙري ٳخ٫ڀْن -
 ٳخٳٌ٘ح حٿٔٚځ ًأ٫ْنٌح حٿڄ٨ڀٌځ ًحىيًح حٿٔزْپ.

ن ڃلڄي كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن ر - 
 حٿزَحء ٷخٽ9

ڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ڃـڀْ ڃن حٕنٜخٍ ٳٸخٽ اڅ أرْظڂ اٙ أڅ طـڀٌٔح -
 ٳخىيًح حٿٔزْپ ًٍىًح حٿٔٚځ ًأ٫ْنٌح حٿڄ٨ڀٌځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ آلٶ أنو ٓڄ٪  - 
 ء ّٸٌٽ ٳِ ىٌه حّٓش9حٿزَح

ٙ ّٔظٌُ حٿٸخ٫يًڅ ڃن حٿڄئڃنْن ًحٿڄـخىيًڅ ٳِ ٓزْپ حهلل ٷخٽ ٳؤڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ُّيح ٳـخء رټظٲ ٳټظزيخ ٷخٽ ٳ٘ټخ اٿْو حرن أځ ڃټظٌځ َٟحٍطو ٳنِٿض ٙ 

 ّٔظٌُ حٿٸخ٫يًڅ ڃن حٿڄئڃنْن ٯَْ أًٿِ حٿ٠ٍَ.
 ٫ٴخڅ كيػنخ ٫ڄَ رن أرِ ُحثيس ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 
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ٓڄ٬ض أرخ آلٶ ٷخٽ ٷخٽ ٍؿپ ٿڀزَحء ًىٌ ّڄِف ڃ٬و ٷي ٳٍَطڂ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنظڂ أٛلخرو ٷخٽ حٿزَحء انِ ٕٗيي ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ٌ ّنٸپ ڃ٪ ڃخ ٳَ ٌّڃجٌ ًٿٸي ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ كٴَ حٿونيٵ ًى
 حٿنخّ حٿظَحد ًىٌ ّظڄؼپ ٻڀڄش حرن ًٍحكش

 حٿڀيڂ ٿٌٙ أنض ڃخ حىظيّنخ * ًٙ طٜيٷنخ ًٙ ٛڀْنخ
 ٳؤنِٿن ٓټْنش ٫ڀْنخ * ًػزض حٕٷيحځ اڅ ٙٷْنخ

 اڅ حًٕٿَ ٷي رٌٰح ٫ڀْنخ * ًاڅ أٍحىًح ٳظنش أرْنخ 
 ّڄي ريخ ٌٛطو.

ِ ُّخى ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٫ن ِّّي رن أر - 
 ٿْڀَ ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9

 ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن حٳظظق حٿٜٚس ٍٳ٪ ّيّو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٫ن ِّّي رن أرِ ُّخى ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ  - 

 ٿْڀَ ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9
ٓڀڂ اڅ ڃن حٿلٶ ٫ڀَ حٿڄٔڀڄْن أڅ ّٰظٔپ أكيىڂ ٌّځ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً-

 حٿـڄ٬ش ًأڅ ّڄْ ڃن ٣ْذ اڅ ٻخڅ ٫ني أىڀو ٳبڅ ٿڂ ّټن ٫نيىڂ ٣ْذ ٳبڅ حٿڄخء أ٣ْذ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ أهزَنخ أرٌ ؿنخد ٫ن ِّّي رن حٿزَحء ٫ن أرْو9 - 
أًٽ نٔټټڂ ىٌه حٿٜٚس ٳٸخځ  ه٤ذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ حٿنلَ ٳٸخٽ اڅ-

اٿْو أرٌ رَىس رن نْخٍ هخٿِ ٷخٽ ٓيْپ ًٻخڅ ريٍّخ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻخڅ ٌّڃخ ن٘ظيِ ٳْو 
حٿڀلڂ ػڂ انخ ٫ـڀنخ ٳٌرلنخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخريٿيخ ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ 

 ٫نينخ ڃخ٫ِح ؿ٫ٌخ ٷخٽ ٳيِ ٿٺ ًٿْْ ٕكي ر٬يٹ.
حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ كيػنخ ُحثيس كيػنخ أرٌ ؿنخد حٿټڀزِ كيػنخ ٫زي  - 

 كيػنِ ِّّي رن حٿزَحء رن ٫خُد ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9
ٻنخ ؿڀٌٓخ ٳِ حٿڄٜڀَ ٌّځ أٟلَ ٳؤطخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔڀڂ ٫ڀَ -

ظْن ػڂ ٓڀڂ ػڂ حٓظٸزپ حٿنخّ ػڂ ٷخٽ اڅ أًٽ نٔٺ ٌّڃټڂ ىٌح حٿٜٚس ٷخٽ ٳظٸيځ ٳٜڀَ ٍٻ٬
حٿنخّ رٌؿيو ًأ٤٫ِ ٷٌٓخ أً ٫ٜخ ٳخطټؤ ٫ڀْو ٳلڄي حهلل ًأػنَ ٫ڀْو ًأڃَىڂ ًنيخىڂ 
ًٷخٽ ڃن ٻخڅ ڃنټڂ ٫ـپ ًرلخ ٳبنڄخ ىِ ؿٍِس أ٬٣ڄو أىڀو انڄخ حٿٌرق ر٬ي حٿٜٚس ٳٸخځ 
اٿْو هخٿِ أرٌ رَىس رن نْخٍ ٳٸخٽ أنخ ٫ـڀض ًرق ٗخطِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٿْٜن٪ ٿنخ ٬٣خځ 

ڄ٪ ٫ڀْو اًح ٍؿ٬نخ ٫ًنيُ ؿ٫ٌش ڃن ڃ٬ِ ىِ أًٳَ ڃن حٿٌُ ًرلض أٳظٰنِ ٫نِ ّخ نـظ
ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ن٬ڂ ًٿن طٰنِ ٫ن أكي ر٬يٹ ٷخٽ ػڂ ٷخٽ ّخ رٚٽ ٷخٽ ٳڄَ٘ ًحطز٬و ٌٍٓٽ 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ أطَ حٿنٔخء ٳٸخٽ ّخ ڃ٬َ٘ حٿنٌٔحڅ طٜيٷن حٿٜيٷش هَْ ٿټن 

 هيڃش ڃٸ٫ٌ٤ش ًٷٚىس ًٷ٣َخ ڃن ًٿٺ حٿٌْځ. ٷخٽ ٳڄخ ٍأّض ٌّڃخ ٷ٢ أٻؼَ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿٌٿْي ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ ٫زْي حهلل رن اّخى ٷخٽ كيػنخ  - 

 اّخى رن ٿٸ٢ْ ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٓـيص ٳ٠٪ ٻٴْٺ ًحٍٳ٪ ڃَٳٸْٺ ٷخٽ أرٌ ٫زي -

ؿ٬ٴَ رن كڄْي كيػنخ ٫زْي حهلل رن اّخى ٷخٽ كيػنخ اّخى ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد  حٿَكڄن كيػنخه
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ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻْٲ طٸٌٿٌڅ رٴَف حنٴڀظض ڃنو ٍحكڀظو طـَ 
ُڃخڃيخ رؤٍٝ ٷٴَ ٿْْ ٳْيخ ٬٣خځ ًٙ َٗحد ٫ًڀْيخ ٬٣خځ ٷخٽ ٫ٴخڅ ًَٗحد ٳ٤ڀزيخ 

رـٌٽ ٳظ٬ڀٶ ُڃخڃيخ ٳٌؿيىخ ڃ٬ڀٸش رو ٷخٽ  كظَ ٗٶ ٫ڀْو ػڂ ڃَص رـٌٽ ٗـَس ٷخٽ ٫ٴخڅ
٫ٴخڅ ڃظ٬ڀٸش رو ٷخٽ ٷڀنخ ٗيّي ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃخ ًحهلل 
هلل أٗي ٳَكخ رظٌّش ٫زيه ڃن حٿَؿپ رَحكڀظو ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ًكيػنخه ؿ٬ٴَ رن كڄْي 

 ٷخٽ كيػنخ ٫زْي حهلل رن اّخى ڃؼڀو.
 كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ى٘خځ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل - 

 حٿزَحء ٷخٽ9
ٓڄ٬نخه ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّليػنخ أٛلخرنخ ٫نو ليّغ ڃخ ٻپ حٿ-

 ٻخنض طٰ٘ڀنخ ٫نو ٫ٍْش حٗرپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄْي رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ٣ڀلش ٫ن ٫زي  - 
 َكڄن رن ٫ٌٓـش ٫ن حٿزَحء ٷخٽ9حٿ
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ُّنٌح حٿٸَآڅ رؤٌٛحطټڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ڃٔڀڂ كيػنخ ِّّي رن  - 

 أرِ ُّخى ٫ن حرن أرِ ٿْڀَ ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد9
ٶ ٫ڀَ حٿڄٔڀڄْن ٌّځ حٿـڄ٬ش أڅ ّٰظٔپ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن حٿل-

 ًّڄْ ٣ْزخ اڅ ًؿي ٳبڅ ٿڂ ّـي ٣ْزخ ٳخٿڄخء ٣ْذ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ ُىَْ كيػنخ أرٌ آلٶ ٫ن  - 

 حٿزَحء رن ٫خُد9
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ أًٽ ڃخ ٷيځ حٿڄيّنش نِٽ ٫ڀَ أؿيحىه أً أهٌحٿو -

ٕنٜخٍ ًأنو ٛڀَ ٷزپ رْض حٿڄٸيّ ٓظش ٫َ٘ أً ٓز٬ش ٫َ٘ ٗيَح ًٻخڅ ٬ّـزو أڅ ڃن ح
طټٌڅ ٷزڀظو ٷزپ حٿزْض ًأنو ٛڀَ أًٽ ٛٚس ٛٚىخ حٿ٬َٜ ًٛڀَ ڃ٬و ٷٌځ ٳوَؽ ٍؿپ 
ڃڄن ٛڀَ ڃ٬و ٳڄَ ٫ڀَ أىپ ڃٔـي ًىڂ ٍحٻ٬ٌڅ ٳٸخٽ أٗيي رخهلل ٿٸي ٛڀْض ڃ٪ ٌٍٓٽ 

ًح ٻڄخ ىڂ ٷزپ حٿزْض ًٻخڅ ٬ّـزو أڅ ّلٌٽ ٷزپ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷزپ ڃټش ٷخٽ ٳيحٍ
حٿزْض ًٻخڅ حٿْيٌى ٷي أ٫ـزيڂ اً ٻخڅ ّٜڀِ ٷزپ رْض حٿڄٸيّ ًأىپ حٿټظخد ٳڀڄخ ًٿَ 

 ًؿيو ٷزپ حٿزْض أنټًَح ًٿٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ آَحثْپ ٫ن ؿخرَ ٫ن ٫خڃَ ٫ن  - 

 حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حرنو ارَحىْڂ ًڃخص ًىٌ حرن ٓظش ٫َ٘ ٗيَح ٛڀَ ٌٍٓٽ -

 ًٷخٽ اڅ ٿو ٳِ حٿـنش ڃن ّظڂ ٍٟخ٫و ًىٌ ٛيّٶ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٿزَحء ٷخٽ9 - 
يػنخ أٛلخرنخ ڃخ ٻپ ڃخ نليػټڄٌه ٓڄ٬نخه ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿټن ك-

 ًٻخنض طٰ٘ڀنخ ٫ٍْش حٗرپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ أرٌ أكڄي كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ  - 

 آلٶ ٫ن حٿزَحء أً ٯَْه ٷخٽ9
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ؿخء ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ رخٿ٬زخّ ٷي أَٓه ٳٸخٽ حٿ٬زخّ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٿْْ ىٌح أَٓنِ -
ٻٌح ًٻٌح ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  أَٓنِ ٍؿپ ڃن حٿٸٌځ أن٩ِ ڃن ىْجظو

 ٿڀَؿپ ٿٸي آٍُٹ حهلل رڄڀٺ ٻَّڂ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش أهزَنِ ٫يُ رن ػخرض ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّلذ حٕنٜخٍ اٙ -

زيڂ أكزو حهلل ًڃن أر٠ٰيڂ أر٠ٰو حهلل ٷخٽ ٬ٗزش ٷڀض ڃئڃن ًٙ ّز٠ٰيڂ اٙ ڃنخٳٶ ڃن أك
 ٿ٬يُ أنض ٓڄ٬ض ڃن حٿزَحء ٷخٽ اّخُ ّليع.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫يُ رن ػخرض ٫ن حٿزَحء رن  - 
 ٫خُد9

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ كخڃٚ حٿلٔن ٳٸخٽ انِ أكزو ٳؤكزو.-
 يػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫يُ رن ػخرض ٫ن حٿزَحء ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل ك - 
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٗرَحىْڂ ڃَٟ٪ ٳِ حٿـنش.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ ٫يُ رن ػخرض ٫ن حٿزَحء9 - 
ٓهَس ٳِ اكيٍ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٳِ ٓٴَ ٳٸَأ ٳِ حٿ٬٘خء ح-

 حٿَٻ٬ظْن رخٿظْن ًحٿِّظٌڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ ح٬ٕٗغ رن ٓڀْڂ ٫ن ڃ٬خًّش رن  - 

 ٌّٓي رن ڃٸَڅ ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9
أڃَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٔز٪ ًنيخنخ ٫ن ٓز٪ ٷخٽ ٳٌٻَ ڃخ أڃَىڂ ڃن -

ٿـنخثِ ًط٘ڄْض حٿ٬خ٣ْ ًٍى حٿٔٚځ ًارَحٍ حٿڄٸٔڂ ًاؿخرش ٫ْخىس حٿڄَّٞ ًحطزخ٩ ح
حٿيح٫ِ ًنَٜ حٿڄ٨ڀٌځ ًنيخنخ ٫ن آنْش حٿٴ٠ش ٫ًن هخطڂ حٿٌىذ أً ٷخٽ كڀٸش حٿٌىذ 

 ًحٗٓظزَٵ ًحٿلََّ ًحٿيّزخؽ ًحٿڄْؼَس ًحٿٸِٔ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ح٬ٕٗغ رن ٓڀْڂ ٳٌٻَ  - 

 ه اٙ أنو ٷخٽ ط٘ڄْض حٿ٬خ٣ْ.ڃ٬نخ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫زي حهلل كيػنخ ڃ٬خً كيػنِ أرِ ٫ن ٷظخىس ٫ن  - 

 أرِ آلٶ حٿټٌٳِ ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد9
أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ حهلل ًڃٚثټظو ّٜڀٌڅ ٫ڀَ حٿٜٲ حٿڄٸيځ -

ڄ٬و ڃن ٣ٍذ ًّخرْ ًٿو ڃؼپ أؿَه ڃن ٛڀَ ًحٿڄئًڅ ّٰٴَ ٿو ڃي ٌٛطو ًّٜيٷو ڃن ٓ
ڃ٬و ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ًكيػنِ ٫زْي حهلل حٿٸٌحٍَُّ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬خً رن ى٘خځ ٳٌٻَ ڃؼڀو 

 ربٓنخىه.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٿزَحء ٷخٽ9 - 
ًحٿڄـخىيًڅ ٳِ ٓزْپ حهلل ى٫خ ٿڄخ نِٿض ىٌه حّٓش ٙ ّٔظٌُ حٿٸخ٫يًڅ ڃن حٿڄئڃنْن -

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ُّيح ٳـخء رټظٲ ٳټظزيخ ٷخٽ ٳـخء حرن أځ ڃټظٌځ ٳ٘ټخ 
 َٟحٍطو اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳنِٿض ٯَْ أًٿِ حٿ٠ٍَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ آلٶ ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿزَحء  - 
 ٷخٽ9
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ٍؿپ ٌٍٓس حٿټيٲ ًٿو ىحرش ڃَر٣ٌش ٳـ٬ڀض حٿيحرش طنٴَ ٳن٨َ حٿَؿپ اٿَ ٓلخرش ٷي ٷَأ -
ٯْ٘ظو أً ٟزخرش ٳٴ٩ِ ٳٌىذ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷڀض ٓڄَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٹ حٿَؿپ ٷخٽ ن٬ڂ ٳٸخٽ حٷَأ ٳٚڅ ٳبڅ حٿٔټْنش نِٿض ٿڀٸَآڅ أً ٫ني حٿٸَآڅ.
أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش أهزَنِ ٓڀْڄخڅ رن ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 

 ٷخٽ9
ٓڄ٬ض ٫زْي رن ٳًَُْ ڃٌٿَ رنِ ْٗزخڅ أنو ٓؤٽ حٿزَحء ٫ن حٕٟخكِ ڃخ نيَ ٫نو -

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃخ ٻَه ٳٸخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً ٷخځ 
ڃن ّيه ٳٸخٽ أٍر٪ ٙ طـِة حٿ٬ٌٍحء  ٳْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًّيُ أٷَٜ

حٿزْن ٫ٌٍىخ ًحٿڄ٠َّش حٿزْن ڃَٟيخ ًحٿ٬َؿخء حٿزْن ٧ڀ٬يخ ًحٿټَْٔ حٿظِ ٙ طنٸَ ٷخٽ 
ٷڀض ٳبنِ أٻَه أڅ ّټٌڅ ٳِ حٿٸَڅ نٸٚ أً ٷخٽ ٳِ حًٕڅ نٸٚ أً ٳِ حٿٔن نٸٚ ٷخٽ ڃخ 

 ٻَىض ٳي٫و ًٙ طلَڃو ٫ڀَ أكي.
 ي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄ - 
كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ آلٶ ّليع أنو ٓڄ٪ ٫زي حهلل رن ِّّي حٕنٜخٍُ ّو٤ذ -

ٳٸخٽ أنزؤنخ حٿزَحء ًىٌ ٯَْ ٻًٌد أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ٍٳ٪ ٍأٓو 
 ڃن حٿَٻ٩ٌ ٷخڃٌح ٷْخڃخ كظَ ّٔـي ػڂ ّٔـيًڅ.

 ٬ٗزش ٫ن أرِ آلٶ ٷخٽ9 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ - 
ٓڄ٬ض حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ أًٽ ڃن ٷيځ ٫ڀْنخ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ًٓڀڂ ڃ٬ٜذ رن ٫ڄَْ ًحرن أځ ڃټظٌځ ٷخٽ ٳـ٬ٚ ّٸَثخڅ حٿنخّ حٿٸَآڅ ػڂ ؿخء ٫ڄخٍ 
ًرٚٽ ٬ًٓي ٷخٽ ػڂ ؿخء ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٳِ ٫َّ٘ن ػڂ ؿخء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ٍأّض أىپ حٿڄيّنش ٳَكٌح رِ٘ء ٷ٢ ٳَكيڂ رو كظَ ٍأّض حٿٌٙثي ًحٿٜزْخڅ  ًٓڀڂ ٳڄخ
ّٸٌٿٌڅ ىٌح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي ؿخء ٷخٽ ٳڄخ ٷيځ كظَ ٷَأص ٓزق حٓڂ ٍرٺ 

 ح٫ٕڀَ ٳِ ٌٍٓ ڃن حٿڄٴٜپ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ آلٶ ٷخٽ9 - 
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنٸپ ڃ٬نخ حٿظَحد ٌّځ حٕكِحد ٓڄ٬ض حٿزَحء ٷخٽ -

 ًّٸٌٽ9
 حٿڀيڂ ٿٌٙ أنض ڃخ حىظيّنخ   

 ًٙ طٜيٷنخ ًٙ ٛڀْنخ
 ٳؤنِٿن ٓټْنش ٫ڀْنخ        

 اڅ حًٕٿَ ٷي رٌٰح ٫ڀْنخ
 ًاًح أٍحىًح ٳظنش أرْنخ

 ّڄي ريخ ٌٛطو.
كيػنِ حٿلټڂ ٫ن حرن أرِ ٿْڀَ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش - 

 حٿزَحء9
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ٍٻ٪ ًاًح ٍٳ٪ ٍأٓو ڃن حٿَٻ٩ٌ ًٓـٌىه ڃخ رْن -

 حٿٔـيطْن ٷَّزخ ڃن حٿٌٔحء.
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 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ آلٶ ٷخٽ9 - 
ڀْو ًٓڀڂ أڃَ ٍؿٚ ڃن حٕنٜخٍ أڅ ٓڄ٬ض حٿزَحء رن ٫خُد أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫-

ّٸٌٽ اًح أهٌ ڃ٠ـ٬و حٿڀيڂ أٓڀڄض نٴِٔ اٿْٺ ًًؿيض ًؿيِ اٿْٺ ًٳٌٟض أڃَُ اٿْٺ 
ًأٿـؤص ٧يَُ اٿْٺ ٍٯزش ًٍىزش اٿْٺ ٙ ڃڀـؤ ًٙ ڃنـخ ڃنٺ اٙ اٿْٺ آڃنض رټظخرٺ حٿٌُ 

 أنِٿض ًنزْٺ حٿٌُ أٍٓڀض. ٳبڅ ڃخص ڃخص ٫ڀَ حٿٴ٤َس.
أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ڃلڄي رن ٣ڀلش ٫ن ٣ڀلش رن ڃَٜٱ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 

 ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٓـش ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد9
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن ڃنق ڃنلش ًٍٵ أً ڃنلش ٿزن أً ىيُ ُٷخٷخ -

ٳيٌ ٻ٬ظخٵ نٔڄش ًڃن ٷخٽ ٙ اٿو اٙ حهلل ًكيه ٙ َّٗٺ ٿو ٿو حٿڄڀٺ ًٿو حٿلڄي ًىٌ ٫ڀَ 
ِٗء ٷيَّ ٳيٌ ٻ٬ظخٵ نٔڄش ٷخٽ ًٻخڅ ّؤطِ نخكْش حٿٜٲ اٿَ نخكْظو ٌُّٔ ٛيًٍىڂ ٻپ 

ًڃنخٻزيڂ ّٸٌٽ ٙ طوظڀٴٌح ٳظوظڀٲ ٷڀٌرټڂ ٷخٽ ًٻخڅ ّٸٌٽ اڅ حهلل ًڃٚثټظو ّٜڀٌڅ ٫ڀَ 
 حٿٜٴٌٱ حًٕٽ ًٻخڅ ّٸٌٽ ُّنٌح حٿٸَآڅ رؤٌٛحطټڂ.

 آلٶ أنزؤنِ ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ أرٌ  - 
ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ِّّي ّو٤ذ كيػنخ حٿزَحء ًٻخڅ ٯَْ ٻًٌد أنيڂ ٻخنٌح اًح ٛڀٌح ڃ٪ -

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَٳ٪ ٍأٓو ڃن حٿَٻ٩ٌ ٷخڃٌح ٷْخڃخ كظَ ًَّه ٷي ٓـي 
 ٳْٔـيًح.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٣ڀلش أهزَنِ ٷخٽ9 - 
ض ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٓـش ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓڄ٬-

ٷخٽ ڃن ڃنق ڃنلش ًٍٵ أً ڃنق ًٍٷخ أً ىيُ ُٷخٷخ أً ٓٸَ ٿزنخ ٻخڅ ٿو ٫يٽ ٍٷزش أً 
نٔڄش ًڃن ٷخٽ ٙ اٿو اٙ حهلل ًكيه ٙ َّٗٺ ٿو ٿو حٿڄڀٺ ًٿو حٿلڄي ًىٌ ٫ڀَ ٻپ ِٗء 

نٔڄش ٷخٽ ًٻخڅ ّؤطْنخ اًح ٷڄنخ اٿَ حٿٜٚس ٳْڄٔق  ٷيَّ ٫َ٘ ڃَحص ٻخڅ ٿو ٻ٬يٽ ٍٷزش أً
٫ٌحطٸنخ أً ٛيًٍنخ ًٻخڅ ّٸٌٽ ٙ طوظڀٴٌح ٳظوظڀٲ ٷڀٌرټڂ ًٻخڅ ّٸٌٽ اڅ حهلل ًڃٚثټظو 

 ّٜڀٌڅ ٫ڀَ حٿٜٲ حًٕٽ أً حٿٜٴٌٱ حًٕٽ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن ڃييُ ٷخٽ كيػنخ ٛخٿق رن ٫ڄَ ٫ن ِّّي  - 

 ى ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن حٿزَحء ٷخٽ9رن أرِ ُّخ
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٓڄَ حٿڄيّنش ّؼَد ٳڀْٔظٰٴَ حهلل ٫ِ ًؿپ ىِ -

 ٣خرش ىِ ٣خرش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن اىٍّْ أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن ٫زي  - 

 حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد9
 ٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷنض ٳِ حٿٜزق ًٳِ حٿڄَٰد.أڅ ح-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٬ّنِ حرن ٫ڀْش أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ رن  - 

 ڃ٤َ رن نخؿْش9
حٓظ٬ڄپ أرخ ٫زْيس رن ٫زي حهلل ٫ڀَ حٿٜٚس أّخځ حرن ح٬ٕٗغ ٳټخڅ اًح ٍٳ٪ ٍأٓو ڃن -

يٍ ٷٌٿو حٿڀيڂ ٍرنخ ٿٺ حٿلڄي ڃپء حٿٔڄٌحص ًڃپء حٿَٻ٩ٌ ٷخځ ٷيٍ ڃخ أٷٌٽ أً ًٷي ٷخٽ ٷ
حٍٕٝ ًڃپء ڃخ ٗجض ڃن ِٗء ر٬ي أىپ حٿؼنخء ًحٿڄـي ٙ ڃخن٪ ٿڄخ أ٤٫ْض ًٙ ڃ٤٬ِ 
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ٿڄخ ڃن٬ض ًٙ ّنٴ٪ ًح حٿـي ڃنٺ حٿـي ٷخٽ حٿلټڂ ٳليػض ًحٹ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ 
ڀْو ًٓڀڂ ًاًح ٍٳ٪ ٳٸخٽ كيػنِ حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ ٻخڅ ٍٻ٩ٌ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫

 ٍأٓو ڃن حٿَٻ٩ٌ ًٓـٌىه ًڃخ رْن حٿٔـيطْن ٷَّزخ ڃن حٿٌٔحء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ آلٶ ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 

 ٫زي حهلل رن ِّّي ّو٤ذ ٳٸخٽ9
ٓڀڂ كيػنخ حٿزَحء ٳټخڅ ٯَْ ٻًٌد أنيڂ ٻخنٌح اًح ٛڀٌح ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً-

 ٳَٳ٪ ٍأٓو ڃن حٿَٻ٩ٌ ٷخڃٌح ٷْخڃخ كظَ ًَّه ٓخؿيح ػڂ ٓـيًح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ رټَ رن ٫ْخٕ كيػنخ أرٌ آلٶ ٫ن حٿزَحء رن  - 

 ٫خُد ٷخٽ9
هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٛلخرو ٷخٽ ٳؤكَڃنخ رخٿلؾ ٳڀڄخ ٷيڃنخ ڃټش ٷخٽ -

نخّ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷي أكَڃنخ رخٿلؾ ٳټْٲ نـ٬ڀيخ ٫ڄَس حؿ٬ڀٌح كـټڂ ٫ڄَس ٷخٽ ٳٸخٽ حٿ
ٷخٽ حن٨ًَح ڃخ آڃَٻڂ رو ٳخٳ٬ڀٌح ٳَىًح ٫ڀْو حٿٸٌٽ ٳ٠ٰذ ػڂ حن٤ڀٶ كظَ ىهپ ٫ڀَ 
٫خث٘ش ٯ٠زخڅ ٳَأص حٿ٠ٰذ ٳِ ًؿيو ٳٸخٿض ڃن أٯ٠زٺ أٯ٠زو حهلل ٷخٽ ًڃخ ٿِ ٙ 

 أٯ٠ذ ًأنخ آڃَ رخٕڃَ ٳٚ حطز٪.
ػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ ٿْغ ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن ڃ٬خًّش رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 

 ٌّٓي رن ڃٸَڅ ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9
ٻنخ ؿڀٌٓخ ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أُ ٫ٍَ حٗٓٚځ أ٢ًٓ ٷخٿٌح حٿٜٚس -

ٷخٽ كٔنش ًڃخ ىِ ريخ ٷخٿٌح حٿِٻخس ٷخٽ كٔنش ًڃخ ىِ ريخ ٷخٿٌح ْٛخځ ٍڃ٠خڅ ٷخٽ كٔن 
ح حٿلؾ ٷخٽ كٔن ًڃخ ىٌ رو ٷخٿٌح حٿـيخى ٷخٽ كٔن ًڃخ ىٌ رو ٷخٽ اڅ ًڃخ ىٌ رو ٷخٿٌ

 أ٢ًٓ ٫ٍَ حّٗڄخڅ أڅ طلذ ٳِ حهلل ًطزٰٞ ٳِ حهلل.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃَس ٫ن  - 

 حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9
ڄڂ ڃـڀٌى ٳي٫خىڂ ٳٸخٽ أىټٌح ڃَ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْيٌىُ ڃل-

طـيًڅ كي حٿِحنِ ٳِ ٻظخرټڂ ٳٸخٿٌح ن٬ڂ ٷخٽ ٳي٫خ ٍؿپ ڃن ٫ڀڄخثيڂ ٳٸخٽ أن٘يٹ رخهلل حٿٌُ 
أنِٽ حٿظٌٍحس ٫ڀَ ڃٌَٓ أىټٌح طـيًڅ كي حٿِحنِ ٳِ ٻظخرټڂ ٳٸخٽ ٙ ًحهلل ًٿٌٙ أنٺ 

حٳنخ ٳټنخ اًح أن٘يطنِ ريٌح ٿڂ أهزَٹ نـي كي حٿِحنِ ٳِ ٻظخرنخ حٿَؿڂ ًٿټنو ٻؼَ ٳِ أَٗ
أهٌنخ حٿَّ٘ٲ طَٻنخه ًاًح أهٌنخ حٿ٬٠ْٲ أٷڄنخ ٫ڀْو حٿلي ٳٸڀنخ ط٬خٿٌح كظَ نـ٬پ ْٗجخ 
نٸْڄو ٫ڀَ حٿَّ٘ٲ ًحٿٌْٟ٪ ٳخؿظڄ٬نخ ٫ڀَ حٿظلڄْڂ ًحٿـڀي ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڀيڂ انِ أًٽ ڃن أكْخ أڃَٹ اً أڃخطٌه ٷخٽ ٳؤڃَ رو ٳَؿڂ ٳؤنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ 

أّيخ حٿٌَٓٽ ٙ ّلِنٺ حٿٌّن ّٔخ٫ٌٍڅ ٳِ حٿټٴَ اٿَ ٷٌٿو ّٸٌٿٌڅ اڅ أًطْظڂ ىٌح ٳوًٌه  ّخ
ّٸٌٿٌڅ حثظٌح ڃلڄيح ٳبڅ أٳظخٻڂ رخٿظلڄْڂ ًحٿـڀي ٳوًٌه ًاڅ أٳظخٻڂ رخٿَؿڂ ٳخكًٌٍح اٿَ 
ٷٌٿو ًڃن ٿڂ ّلټڂ رڄخ أنِٽ حهلل ٳؤًٿجٺ ىڂ حٿټخٳًَڅ ٷخٽ ٳِ حٿْيٌى اٿَ ٷٌٿو ًڃن ٿڂ 

حهلل ٳؤًٿجٺ ىڂ حٿ٨خٿڄٌڅ ًڃن ٿڂ ّلټڂ رڄخ أنِٽ حهلل ٳؤًٿجٺ ىڂ حٿٴخٓٸٌڅ  ّلټڂ رڄخ أنِٽ
 ٷخٽ ىِ ٳِ حٿټٴخٍ ٻڀيخ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ حٿْ٘زخنِ ٫ن ٫يُ رن ػخرض ٫ن  - 
 حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9

 ؿزَّپ ڃ٬ٺ.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿلٔخڅ رن ػخرض حىؾ حٿڄَ٘ٻْن ٳبڅ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫يُ رن ػخرض ٫ن  - 

 حٿزَحء رن ٫خُد9
 أنو ٛڀَ هڀٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٬٘خء حٓهَس ٳٸَأ ًحٿظْن ًحٿِّظٌڅ.-
٫يُ رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ هخٿي حٕكڄَ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن - 

 ػخرض ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9
 ٛڀْض هڀٲ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄَٰد ٳٸَأ رخٿظْن ًحٿِّظٌڅ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃَس ٫ن  - 

 حٿزَحء رن ٫خُد ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷٌٿو9
ٳؤًٿجٺ ىڂ حٿټخٳًَڅ ًڃن ٿڂ ّلټڂ رڄخ أنِٽ حهلل ٳؤًٿجٺ ىڂ ًڃن ٿڂ ّلټڂ رڄخ أنِٽ حهلل -

 حٿ٨خٿڄٌڅ ًڃن ٿڂ ّلټڂ رڄخ أنِٽ حهلل ٳؤًٿجٺ ىڂ حٿٴخٓٸٌڅ ٷخٽ ىِ ٳِ حٿټٴخٍ ٻڀيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ٷنخڅ رن ٫زي حهلل حٿنيڄِ ٫ن ٫زي  - 

 حٿَكڄن رن ٫ٌٓـش ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9
 ٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٳٌ٘ح حٿٔٚځ طٔڀڄٌح ًحَٕٗس أَٗ.ٷخ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ٷنخڅ رن ٫زي حهلل حٿنيڄِ ٫ن ٫زي  - 

 حٿَكڄن رن ٫ٌٓـش ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9
و ٿو حٿڄڀٺ ًٿو ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٷخٽ ٙ اٿو اٙ حهلل ًكيه ٙ َّٗٺ ٿ-

حٿلڄي ًىٌ ٫ڀَ ٻپ ِٗء ٷيَّ أً ڃنق ڃنلش أً ىيٍ ُٷخٷخ ٻخڅ ٻڄن أ٫ظٶ ٍٷزش ٷخٽ أرٌ 
٫زي حٿَكڄن ٓڄ٬ض أرِ ّٸٌٽ ٻخڅ ّلَْ رن آىځ ٷڀْپ حٿٌٻَ ٿڀنخّ ڃخ ٓڄ٬ظو ًٻَ أكيح 
 ٯَْ ٷنخڅ ٷخٽ ٷخٽ ٿنخ ٌّڃخ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْْ ىٌح ڃن رخرظټڂ؟؟.

يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ حٿْ٘زخنِ ٫ن أ٬ٗغ رن أرِ حٿ٬٘ؼخء ك - 
 ٫ن ڃ٬خًّش رن ٌّٓي رن ڃٸَڅ ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9

أڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٔز٪ ًنيَ ٫ن ٓز٪ ٷخٽ نيَ ٫ن حٿظوظڂ رخٿٌىذ -
ًحٿلََّ ًحٗٓظزَٵ ٫ًن ٫ًن حٿَ٘د ٳِ آنْش حٿٴ٠ش ًآنْش حٿٌىذ ٫ًن ٿزْ حٿيّزخؽ 

ٿزْ حٿٸِٔ ٫ًن ٍٻٌد حٿڄْؼَس حٿلڄَحء ًأڃَ رٔز٪ ٫ْخىس حٿڄَّٞ ًحطزخ٩ حٿـنخثِ 
 ًط٘ڄْض حٿ٬خ٣ْ ًٍى حٿٔٚځ ًارَحٍ حٿڄٸٔڂ ًنَٜ حٿڄ٨ڀٌځ ًاؿخرش حٿيح٫ِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ أنزؤنخ ىحًى ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد  - 
 ٷخٽ9

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٌّځ نلَ ٳٸخٽ ٙ ٌّرلن أكي كظَ نٜڀِ ٳٸخځ ه٤زنخ -
هخٿِ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٌح ٌّځ حٿڀلڂ ٳْو ڃټًَه ًانِ ٫ـڀض ًانِ ًرلض نْٔټظِ 
٬٣ٕڂ أىڀِ ًأىپ ىحٍُ أً أىڀِ ًؿَْحنِ ٳٸخٽ ٷي ٳ٬ڀض ٳؤ٫ي ًرلخ آهَ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ 

ٿلڂ أٳؤًرليخ ٷخٽ ن٬ڂ ًىِ هَْ نْٔټظٺ ًٙ  حهلل ٫نيُ ٫نخٵ ٿزن ىِ هَْ ڃن ٗخطِ
 طٸ٠ِ ؿ٫ٌش ٫ن أكي ر٬يٹ.



  

 

 

Page 389 of 608 

 الجزءالرابع المسند لإلمام أحمد بن حنبل

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ڃنيخٽ رن ٫ڄًَ  - 
 ٫ن ُحًحڅ ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9

هَؿنخ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ؿنخُس ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٳخنظيْنخ اٿَ حٿٸزَ -
خ ّڀلي ٳـڀْ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًؿڀٔنخ كٌٿو ًٻؤڅ ٫ڀَ ٍإًٓنخ حٿ٤َْ ًٿڄ

ًٳِ ّيه ٫ٌى ّنټض ٳِ حٍٕٝ ٳَٳ٪ ٍأٓو ٳٸخٽ حٓظ٬ًٌْح رخهلل ڃن ٫ٌحد حٿٸزَ ڃَطْن أً 
ػٚػخ ػڂ ٷخٽ اڅ حٿ٬زي حٿڄئڃن اًح ٻخڅ ٳِ حنٸ٤خ٩ ڃن حٿينْخ ًاٷزخٽ ڃن حٓهَس نِٽ اٿْو 

ٞ حٿٌؿٌه ٻؤڅ ًؿٌىيڂ حٿ٘ڄْ ڃ٬يڂ ٻٴن ڃن أٻٴخڅ حٿـنش ًكن١ٌ ڃٚثټش ڃن حٿٔڄخء رْ
ڃن كن١ٌ حٿـنش كظَ ّـڀٌٔح ڃنو ڃي حٿزَٜ ػڂ ّـِء ڃڀٺ حٿڄٌص ٫ڀْو حٿٔٚځ كظَ 
ّـڀْ ٫ني ٍأٓو ٳْٸٌٽ أّظيخ حٿنٴْ حٿ٤ْزش حهَؿِ اٿَ ڃٰٴَس ڃن حهلل ًٌٍٟحڅ ٷخٽ 

هٌىخ ٿڂ ّي٫ٌىخ ٳِ ّيه ٣َٳش ٳظوَؽ طْٔپ ٻڄخ طْٔپ حٿٸ٤َس ڃن ٳِ حٿٔٸخء ٳْؤهٌىخ ٳبًح أ
٫ْن كظَ ّؤهًٌىخ ٳْـ٬ڀٌىخ ٳِ ًٿٺ حٿټٴن ًٳِ ًٿٺ حٿلن١ٌ ًّوَؽ ڃنيخ ٻؤ٣ْذ نٴلش 
ڃٔٺ ًؿيص ٫ڀَ ًؿو حٍٕٝ ٷخٽ ٳ٬ْٜيًڅ ريخ ٳٚ ّڄًَڅ ٬ّنِ ريخ ٫ڀَ ڃٖ ڃن 
حٿڄٚثټش اٙ ٷخٿٌح ڃخ ىٌح حٿًَف حٿ٤ْذ ٳْٸٌٿٌڅ ٳٚڅ حرن ٳٚڅ رؤكٔن أٓڄخثو حٿظِ ٻخنٌح 

ٔڄٌنو ريخ ٳِ حٿينْخ كظَ ّنظيٌح ريخ اٿَ حٿٔڄخء حٿينْخ ٳْٔظٴظلٌڅ ٿو ٳْٴظق ٿيڂ ٳ٬ْْ٘و ڃن ّ
ٻپ ٓڄخء ڃٸَرٌىخ اٿَ حٿٔڄخء حٿظِ طڀْيخ كظَ ّنظيِ رو اٿَ حٿٔڄخء حٿٔخر٬ش ٳْٸٌٽ حهلل ٫ِ 
ًؿپ حٻظزٌح ٻظخد ٫زيُ ٳِ ٫ڀْْن ًأ٫ْيًه اٿَ حٍٕٝ ٳبنِ ڃنيخ هڀٸظيڂ ًٳْيخ أ٫ْيىڂ 

َؿيڂ طخٍس أهٍَ ٷخٽ ٳظ٬خى ًٍكو ٳِ ؿٔيه ٳْؤطْو ڃڀټخڅ ٳْـڀٔخڅ ٳْٸٌٙڅ ٿو ًڃنيخ أه
ڃن ٍرٺ ٳْٸٌٽ ٍرِ حهلل ٳْٸٌٙڅ ٿو ڃخ ىّنٺ ٳْٸٌٽ ىّنِ حٗٓٚځ ٳْٸٌٙڅ ٿو ڃخ ىٌح حٿَؿپ 
حٿٌُ ر٬غ ٳْټڂ ٳْٸٌٽ ىٌ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْٸٌٙڅ ٿو ًڃخ ٫ڄڀٺ ٳْٸٌٽ 

ًٛيٷض ٳْنخىُ ڃنخى ٳِ حٿٔڄخء أڅ ٛيٵ ٫زيُ ٳخٳٌَٗه ڃن ٷَأص ٻظخد حهلل ٳآڃنض رو 
حٿـنش ًأٿزٌٔه ڃن حٿـنش ًحٳظلٌح ٿو رخرخ اٿَ حٿـنش ٷخٽ ٳْؤطْو ڃن ًٍكيخ ٣ًْزيخ ًّٴٔق ٿو 
ٳِ ٷزَه ڃي رَٜه ٷخٽ ًّؤطْو ٍؿپ كٔن حٿٌؿو كٔن حٿؼْخد ٣ْذ حٿَّق ٳْٸٌٽ أرَ٘ 

نض ٳٌؿيٺ حٿٌؿو ّـِء رخٿوَْ رخٿٌُ َّٔٹ ىٌح ٌّڃٺ حٿٌُ ٻنض ط٫ٌي ٳْٸٌٽ ٿو ڃن أ
ٳْٸٌٽ أنخ ٫ڄڀٺ حٿٜخٿق ٳْٸٌٽ ٍد أٷڂ حٿٔخ٫ش كظَ أٍؿ٪ اٿَ أىڀِ ًڃخٿِ ٷخٽ ًاڅ حٿ٬زي 
حٿټخٳَ اًح ٻخڅ ٳِ  حنٸ٤خ٩ ڃن حٿينْخ ًاٷزخٽ ڃن حٓهَس نِٽ اٿْو ڃن حٿٔڄخء ڃٚثټش ٌٓى 

٫ني ٍأٓو حٿٌؿٌه ڃ٬يڂ حٿڄٌٔف ٳْـڀٌٔڅ ڃنو ڃي حٿزَٜ ػڂ ّـت ڃڀٺ حٿڄٌص كظَ ّـڀْ 
ٳْٸٌٽ أّظيخ حٿنٴْ حٿوزْؼش حهَؿِ اٿَ ٓو٢ ڃن حهلل ًٯ٠ذ ٷخٽ ٳظٴَٵ ٳِ ؿٔيه 
ٳْنظ٫ِيخ ٻڄخ ّنظ٩ِ حٿٔٴٌى ڃن حٿٌٜٱ حٿڄزڀٌٽ ٳْؤهٌىخ ٳبًح أهٌىخ ٿڂ ّي٫ٌىخ ٳِ ّيه 
٣َٳش ٫ْن كظَ ّـ٬ڀٌىخ ٳِ طڀٺ حٿڄٌٔف ًّوَؽ ڃنيخ ٻؤنظن ٍّق ؿْٴش ًؿيص ٫ڀَ 

ڄًَڅ ريخ ٫ڀَ ڃٖ ڃن حٿڄٚثټش اٙ ٷخٿٌح ڃخ ىٌح حٿًَف ًؿو حٍٕٝ ٳ٬ْٜيًڅ ريخ ٳٚ ّ
حٿوزْغ ٳْٸٌٿٌڅ ٳٚڅ رن ٳٚڅ رؤٷزق أٓڄخثو حٿظِ ٻخڅ ّٔڄَ ريخ ٳِ حٿينْخ كظَ ّنظيِ رو 
اٿَ حٿٔڄخء حٿينْخ ٳْٔظٴظق ٿو ٳٚ ّٴظق ٿو ػڂ ٷَأ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طٴظق 

ّڀؾ حٿـڄپ ٳِ ٓڂ حٿوْخ١ ٳْٸٌٽ حهلل ٫ِ ًؿپ  ٿيڂ أرٌحد حٿٔڄخء ًٙ ّيهڀٌڅ حٿـنش كظَ
حٻظزٌح ٻظخرو ٳِ ٓـْن ٳِ حٍٕٝ حٿٔٴڀَ ٳظ٤َف ًٍكو ٣َكخ ػڂ ٷَأ ًڃن َّ٘ٹ رخهلل 
ٳټؤنڄخ هَ ڃن حٿٔڄخء ٳظو٤ٴو حٿ٤َْ أً طيٌُ رو حٿَّق ٳِ ڃټخڅ ٓلْٶ ٳظ٬خى ًٍكو ٳِ 
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ىٍُ ٳْٸٌٙڅ ٿو ڃخ ؿٔيه ًّؤطْو ڃڀټخڅ ٳْـڀٔخڅ ٳْٸٌٙڅ ٿو ڃن ٍرٺ ٳْٸٌٽ ىخه ىخه ٙ أ
ىّنٺ ٳْٸٌٽ ىخه ىخه ٙ أىٍُ ٳْٸٌٙڅ ٿو ڃخ ىٌح حٿَؿپ حٿٌُ ر٬غ ٳْټڂ ٳْٸٌٽ ىخه ىخه ٙ 
أىٍُ ٳْنخىُ ڃنخى ڃن حٿٔڄخء اڅ ٻٌد ٳخٳٌَٗح ٿو ڃن حٿنخٍ ًحٳظلٌح ٿو رخرخ اٿَ حٿنخٍ 
ٳْؤطْو ڃن كَىخ ًٓڄٌڃيخ ٠ًّْٶ ٫ڀْو ٷزَه كظَ طلظڀٲ ٳْو أ٫ٟٚو ًّؤطْو ٍؿپ ٷزْق 
حٿٌؿو ٷزْق حٿؼْخد ڃنظن حٿَّق ٳْٸٌٽ حرَ٘ رخٿٌُ ٌّٔءٹ ىٌح ٌّڃٺ حٿٌُ ٻنض ط٫ٌي 
ٳْٸٌٽ ڃن أنض ٳٌؿيٺ حٿٌؿو ّـِء رخٿَ٘ ٳْٸٌٽ أنخ ٫ڄڀٺ حٿوزْغ ٳْٸٌٽ ٍد ٙ طٸڂ 

 حٿٔخ٫ش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ح٫ٕڄٖ كيػنخ حٿڄنيخٽ رن ٫ڄَ ٫ًن  - 

 أرِ ٫ڄَ ُحًحڅ ٷخٽ9
ٓڄ٬ض حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ؿنخُس ٍؿپ -

ڃن حٕنٜخٍ ٳخنظيْنخ اٿَ حٿٸزَ ًٿڄخ ّڀلي ٷخٽ ٳـڀْ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ًؿڀٔنخ ڃ٬و ٳٌٻَ نلٌه ًٷخٽ ٳْنظ٫ِيخ طظٸ٤٪ ڃ٬يخ حٿ٬ًَٵ ًحٿ٬ٜذ ٷخٽ أرِ ًٻٌح ٷخٽ 

 ُحثيس.
كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ كيػنخ ُحثيس كيػنخ ٓڀْڄخڅ ح٫ٕڄٖ  كيػنخ ٫زي حهلل - 

 كيػنخ حٿڄنيخٽ رن ٫ڄَ كيػنخ ُحًحڅ ٷخٽ9
ٷخٽ حٿزَحء هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ؿنخُس ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ٳٌٻَ -

ٍؿپ  ڃ٬نخه اٙ أنو ٷخٽ ًطڄؼپ ٿو ٍؿپ كٔن حٿؼْخد كٔن حٿٌؿو ًٷخٽ ٳِ حٿټخٳَ ًطڄؼپ ٿو
 ٷزْق حٿٌؿو ٷزْق حٿؼْخد.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ ٬ْٓي حٿـََُّ ٫ن أرِ ٫خثٌ ْٓٲ  - 
حٿ٬ٔيُ ًأػنَ ٫ڀْو هَْح ٫ن ِّّي رن حٿزَحء رن ٫خُد ًٻخڅ أڃَْح ر٬ڄخڅ ًٻخڅ ٻوَْ 

 حٕڃَحء ٷخٽ9
ّظٌٟؤ ًٻْٲ ٻخڅ  ٷخٽ أرِ حؿظڄ٬ٌح ٳٍّٖټڂ ٻْٲ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ-

ّٜڀِ ٳبنِ ٙ أىٍُ ڃخ ٷيٍ ٛلزظِ اّخٻڂ ٷخٽ ٳـڄ٪ رنْو ًأىڀو ًى٫خ رٌٌٟء ٳڄ٠ڄٞ 
ًحٓظن٘ٶ ًٯٔپ ًؿيو ػٚػخ ًٯٔپ حٿْي حٿْڄنَ ػٚػخ ًٯٔپ ّيه ىٌه ػٚػخ ٬ّنِ حٿٍَْٔ 
ػڂ ڃٔق ٍأٓو ًأًنْو ٧خىَىڄخ ًرخ٣نيڄخ ًٯٔپ ىٌه حٿَؿپ ٬ّنِ حٿْڄنَ ػٚػخ ًٯٔپ ىٌه 

خ ٬ّنِ حٿٍَْٔ ٷخٽ ىټٌح ڃخ أٿٌص أڅ أٍّټڂ ٻْٲ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل حٿَؿپ ػٚػ
٫ڀْو ًٓڀڂ ّظٌٟؤ ػڂ ىهپ رْظو ٳٜڀَ ٛٚس ٙ نيٍُ ڃخ ىِ ػڂ هَؽ ٳؤڃَ رخٿٜٚس 
ٳؤٷْڄض ٳٜڀَ رنخ حٿ٨يَ ٳؤكٔذ أنِ ٓڄ٬ض ڃنو آّخص ڃن ّْ ػڂ ٛڀَ حٿ٬َٜ ػڂ ٛڀَ 

أٍّټڂ ٻْٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو رنخ حٿڄَٰد ػڂ ٛڀَ رنخ حٿ٬٘خء ًٷخٽ ڃخ أٿٌص أڅ 
 ًٓڀڂ ّظٌٟؤ ًٻْٲ ٻخڅ ّٜڀِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زي حهلل ٫ن  - 
 ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9

ًح ڃنيخ ٷخٽ ٓجپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿٌٌٟء ڃن ٿلٌځ ارپ ٳٸخٽ طٌٟئ-
ًٓجپ ٫ن حٿٜٚس ٳِ ڃزخٍٹ حٗرپ ٳٸخٽ ٙ طٜڀٌح ٳْيخ ٳبنيخ ڃن حٿْ٘خ٣ْن ًٓجپ ٫ن 

 حٿٜٚس ٳِ ڃَحرٞ حٿٰنڂ ٳٸخٽ ٛڀٌح ٳْيخ ٳبنيخ رَٻش.
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 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٓٴْخڅ كيػنِ أرٌ آلٶ ٷخٽ9 - 
ڀڂ نلٌ رْض حٿڄٸيّ ٓظش ٫َ٘ ٓڄ٬ض حٿزَحء ٷخٽ ٛڀْنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ-

 ٗيَح أً ٓز٬ش ٫َ٘ ٗيَح ٗٺ ٓٴْخڅ ػڂ َٛٳنخ ٷزپ حٿټ٬زش.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنِ أرٌ آلٶ ٷخٽ9 - 
ٷخٽ ٍؿپ ٿڀزَحء ّخ أرخ ٫ڄخٍس ًٿْظڂ ٌّځ كنْن ٷخٽ ٙ ًحهلل ڃخ ًٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

٫َخڅ حٿنخّ ٳخٓظٸزڀظيڂ ىٌحُڅ رخٿنزپ ٷخٽ ٳڀٸي ٍأّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ًٓڀڂ ًٿټن ًٿَ ٓ
٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ رٰڀظو حٿز٠ْخء ًأرٌ ٓٴْخڅ رن حٿلَع آهٌ رڀـخڃيخ ًىٌ ّٸٌٽ أنخ حٿنزِ ٙ 

 ٻٌد أنخ حرن ٫زي حٿڄ٤ڀذ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٬ٗزش كيػنِ كزْذ ٫ن أرِ حٿڄنيخٽ ٷخٽ9 - 
ي رن أٍٷڂ ًحٿزَحء رن ٫خُد ّٸٌٙڅ نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٓڄ٬ض ُّ-

 رْ٪ حٿٌىذ رخٿٌٍٵ ىّنخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٬ٗزش كيػنِ ٓڀْڄخڅ رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن  - 

 ٫زْي رن ٳًَُْ ٷخٽ9
ڀڂ ڃن ٓؤٿض حٿزَحء رن ٫خُد ٷڀض كيػنِ ڃخ نيَ ٫نو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ-

حٕٟخكِ أً ڃخ ّټَه ٷخٽ ٷخځ ٳْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًّيُ أٷَٜ ڃن ّيه 
ٳٸخٽ أٍر٪ ٙ ّـِڅ حٿ٬ٌٍحء حٿزْن ٫ٌٍىخ ًحٿڄ٠َّش حٿزْن ڃَٟيخ ًحٿ٬َؿخء حٿزْن ٧ڀ٬يخ 
ًحٿټَْٔ حٿظِ ٙ طنٸَ ٷڀض انِ أٻَه أڅ ّټٌڅ ٳِ حٿٔن نٸٚ ًٳِ حًٕڅ نٸٚ ًٳِ حٿٸَڅ 

 ض ٳي٫و ًٙ طلَڃو ٫ڀَ أكي.نٸٚ ٷخٽ ڃخ ٻَى
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش أهزَنِ ٓڀْڄخڅ رن ٫زي حٿَكڄن  - 

 ٷخٽ9
 ٓڄ٬ض ٫زْي رن ٳًَُْ ڃٌٿَ ٿزنِ ْٗزخڅ أنو ٓؤٽ حٿزَحء ٫ن حٕٟخكِ ٳٌٻَح حٿليّغ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٓٴْخڅ ٷخٽ كيػنِ أرٌ آلٶ ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض حٿزَحء ّٸٌٽ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطَ رؼٌد كََّ ٳـ٬ڀٌح ّظ٬ـزٌڅ ڃن -

 كٔنو ًٿْنو ٳٸخٽ ٿڄنخىّپ ٬ٓي رن ڃ٬خً ٳِ حٿـنش أٳ٠پ أً أهَْ ڃن ىٌح.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٬ٗزش ٷخٽ كيػنخ أرٌ آلٶ ٷخٽ9 - 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أىپ ڃټش ٫ڀَ أڅ ّٸْڄٌح ٓڄ٬ض حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ ٛخٿق حٿنزِ ٛڀَ -

 ػٚػخ ًٙ ّيهڀٌىخ اٙ رـڀزخڅ حٿٔٚف ٷخٽ ٷڀض ًڃخ ؿڀزخڅ حٿٔٚف ٷخٽ حٿٸَحد ًڃخ ٳْو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٬ٗزش كيػنِ أرٌ آلٶ ٫ن حٿَرْ٪ رن  - 

 حٿزَحء ٫ن أرْو9
َ ٷخٽ آّزٌڅ طخثزٌڅ ٫خريًڅ ٿَرنخ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح أٷزپ ڃن ٓٴ-

 كخڃيًڅ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ حٕؿڀق ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٿزَحء ٷخٽ9 - 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ڃن ڃٔڀڄْن ّڀظٸْخڅ ٳْظٜخٳلخڅ اٙ ٯٴَ ٿيڄخ ٷزپ -

 أڅ ّظٴَٷخ.
 َْ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن أرِ ىحًى ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄ - 
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ٿٸْض حٿزَحء رن ٫خُد ٳٔڀڂ ٫ڀِ ًأهٌ رْيُ ًٟلٺ ٳِ ًؿيِ ٷخٽ طيٍُ ٿڂ ٳ٬ڀض ىٌح -
رٺ ٷخٽ ٷڀض ٙ أىٍُ ًٿټن ٙ أٍحٹ ٳ٬ڀظو اٙ ٿوَْ ٷخٽ انو ٿٸْنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

ڃن  ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٴ٬پ رِ ڃؼپ حٿٌُ ٳ٬ڀض رٺ ٳٔؤٿنِ ٳٸڀض ڃؼپ حٿٌُ ٷڀض ٿِ ٳٸخٽ ڃخ
ڃٔڀڄْن ّڀظٸْخڅ ٳْٔڀڂ أكيىڄخ ٫ڀَ ٛخكزو ًّؤهٌ رْيه ٙ ّؤهٌه اٙ هلل ٫ِ ًؿپ ٙ ّظٴَٷخڅ 

 كظَ ّٰٴَ ٿيڄخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ أؿڀق ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٿزَحء رن  - 

 ٫خُد ٷخٽ9
٬ٗخٍٻڂ كڂ ٙ ٷخٽ ٿنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انټڂ ٓظڀٸٌڅ حٿ٬يً ٯيح ًاڅ -

 ّنًَٜڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ أنزؤنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ڃٔڀڂ رن ٛزْق ٷخٽ  - 

 ح٫ٕڄٖ أٍحه ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9
ڃخص ارَحىْڂ حرن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ حرن ٓظش ٫َ٘ ٗيَح ٳؤڃَ رو -

 ٷخٽ اڅ ٿو ڃ٬َٟخ ٬َّٟو ٳِ حٿـنش.ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّيٳن ٳِ حٿزٸْ٪ ً
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ؿخرَ ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض حٿ٬٘زِ ّليع ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ٳِ -

 حرنو ارَحىْڂ أڅ ٿو ڃ٬َٟخ ٬َّٟو ٳِ حٿـنش.
ىحًى حٿلٴَُ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٿزَحء  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ - 

 ٷخٽ9
ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح نخځ ًٟ٪ ّيه ٫ڀَ هيه ػڂ ٷخٽ حٿڀيڂ ٷنِ ٫ٌحرٺ ٌّځ -

 طز٬غ ٫زخىٹ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن ػخرض رن ٫زْي ٫ن ِّّي رن  - 

 حٿزَحء ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9
ح ٛڀْنخ هڀٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃڄخ أكذ أً ڃڄخ ّلذ أڅ ّٸٌځ ٫ن ٻنخ اً-

ّڄْنو ٷخٽ ًٓڄ٬ظو ّٸٌٽ ٍد ٷنِ ٫ٌحرٺ ٌّځ طز٬غ ٫زخىٹ أً طـڄ٪ ٫زخىٹ ٷخٽ ٫زي حهلل 
 ٷخٽ أرِ كيػنخه أرٌ ن٬ْڂ ربٓنخىه ًڃ٬نخه اٙ أنو ٷخٽ ػخرض ٫ن حرن حٿزَحء ٫ن حٿزَحء.

كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ أرِ ٓٴْخڅ ًآَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 
 حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9

ٻنخ نظليع أڅ ٫يس أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخنٌح ٌّځ ريٍ ٫ڀَ ٫يس -
أٛلخد ٣خٿٌص ٌّځ ؿخٿٌص ػٚػڄخثش ًر٬٠ش ٫َ٘ حٿٌّن ؿخًُح ڃ٬و حٿنيَ ٷخٽ ًٿڂ 

 ّـخًُ ڃ٬و حٿنيَ اٙ ڃئڃن.
حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٿزَحء رن  كيػنخ ٫زي - 

 ٫خُد ٷخٽ9
ٙ ّٔظٌُ حٿٸخ٫يًڅ ڃن حٿڄئڃنْن ٯَْ أًٿِ حٿ٠ٍَ ٷخٽ ٿڄخ نِٿض ؿخء ٫زي حهلل ؟؟ رن أځ -

ڃټظٌځ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻخڅ ََّٟ حٿزَٜ ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ طؤڃَنِ 
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 ٫ِ ًؿپ ٯَْ أًٿِ حٿ٠ٍَ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو انِ ََّٟ حٿزَٜ ٳؤنِٽ حهلل
 ًٓڀڂ حثظٌنِ رخٿټظٲ ًحٿيًحس أً حٿڀٌف ًحٿيًحس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ كٔن رن ٛخٿق ٫ن حٿٔيُ ٫ن ٫يُ رن  - 
 ػخرض ٫ن حٿزَحء ٷخٽ9

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ ٿٸْض هخٿِ ًڃ٬و حٿَحّش ٳٸڀض أّن طَّي ٷخٽ ر٬ؼنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -
 ٍؿپ طًِؽ حڃَأس أرْو ڃن ر٬يه أڅ أَٟد ٫نٸو أً أٷظڀو ًآهٌ ڃخٿو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٿزَحء رن  - 
 ٫خُد ٷخٽ9

ڃخ ٍأّض ڃن ًُ ٿڄش أكٔن ٳِ كڀش كڄَحء ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿو ٬َٗ -
 ْي ڃخ رْن حٿڄنټزْن ٿْْ رخٿٸَْٜ ًٙ رخٿ٤ٌّپ.٠َّد ڃنټزْو ر٬

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ أرِ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد  - 
 ٷخٽ9

 ٯِح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هڄْ ٫َ٘س ٯًِس.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٳ٤َ ٫ن ٬ٓي رن ٫زْيس ٫ن حٿزَحء رن  - 
 خُد ٷخٽ٫9
 ٯِح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هڄْ ٫َ٘س ٯًِس.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٳ٤َ ٫ن ٬ٓي رن ٫زْيس ٫ن حٿزَحء رن  - 

 ٫خُد9
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿَؿپ اًح أًّض اٿَ ٳَحٗٺ ٣خىَح ٳٸپ حٿڀيڂ -

ض أڃَُ اٿْٺ ٍٯزش ًٍىزش اٿْٺ ٙ ڃڀـؤ أٓڀڄض ًؿيِ اٿْٺ ًأٿـؤص ٧يَُ اٿْٺ ًٳٌٟ
ًٙ ڃنـخ ڃنٺ اٙ اٿْٺ آڃنض رټظخرٺ حٿٌُ أنِٿض ًنزْٺ حٿٌُ أٍٓڀض ٳبڅ ڃض ڃن ٿْڀظٺ 
ڃض ٫ڀَ حٿٴ٤َس ًاڅ أٛزلض أٛزلض ًٷي أٛزض هَْح ٻؼَْح ٷخٽ ٫زي حهلل ٷخٽ أرِ 

 ٓڄ٬و ٳ٤َ ڃن ٬ٓي رن ٫زْيس.
ح٫ٕڄٖ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃَس ٫ن حٿزَحء كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ  - 

 رن ٫خُد9
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿڂ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٿزَحء ٷخٽ9 - 
حنظيْنخ اٿَ حٿليّزْش ًىِ رجَ ٷي نِكض ًنلن أٍر٬ش ٫َ٘س ڃخثش ٷخٽ ٳن٩ِ ڃنيخ ىٿٌ -

ڃنو ػڂ ڃـو ٳْو ًى٫خ ٷخٽ ٳًَّنخ ًأًٍّنخ ًٷخٽ  ٳظڄ٠ڄٞ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
 ًٻْ٪ أٍر٬ش ٫َ٘ ڃخثش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٿزَحء  - 
 ٷخٽ9

ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٍر٪ ٫َ٘س ڃخثش رخٿليّزْش ًحٿليّزْش رجَ -
ٻَ ًٿٺ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳـخء ٳـڀْ ٫ڀَ ٳنِكنخىخ ٳڀڂ نظَٹ ٳْيخ ْٗجخ ٳٌ
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ٗٴَْىخ ٳي٫خ ربنخء ٳڄ٠ڄٞ ػڂ ڃـو ٳْو ػڂ طَٻنخىخ ٯَْ ر٬ْي ٳؤٛيٍطنخ نلن ًٍٻخرنخ 
 نَ٘د ڃنيخ ڃخ ٗجنخ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٷخٽ9 - 
و ًٓڀڂ ڃن حٕنٜخٍ ڃٸن٪ ٳِ ٓڄ٬ض حٿزَحء ّٸٌٽ ؿخء ٍؿپ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْ-

حٿليّي ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٓڀڂ أً أٷخطپ ٷخٽ ٙ رپ أٓڀڂ ػڂ ٷخطپ ٳؤٓڀڂ ػڂ ٷخطپ ٳٸظپ ٳٸخٽ 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىٌح ٫ڄپ ٷڀْٚ ًأؿَ ٻؼَْح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ڃ٬َٔ ٫ن ٫يُ رن ػخرض ٫ن  - 
 خُد ٷخٽ9حٿزَحء رن ٫

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأ ٳِ ٛٚس حٿ٬٘خء رخٿظْن ًحٿِّظٌڅ ٷخٽ ًڃخ -
 ٓڄ٬ض أنٔخنخ أكٔن ٷَحءس ڃنو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ آلٶ ٷخٽ9 - 
ىپ حٿليّزْش ٓڄ٬ض حٿزَحء رن ٫خُد ّٸٌٽ ٿڄخ ٛخٿق ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ-

ٻظذ ٫ڀِ ٍِٟ حهلل ٫نو ٻظخرخ رْنيڂ ًٷخٽ ٳټظذ ڃلڄي ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ حٿڄَ٘ٻٌڅ ٙ 
طټظذ ڃلڄي ٌٍٓٽ حهلل ًٿٌ ٻنض ٌٍٓٽ حهلل ٿڂ نٸخطڀٺ ٷخٽ ٳٸخٽ ٿ٬ڀِ أڃلو ٷخٽ ٳٸخٽ ڃخ أنخ 
رخٿٌُ أڃلخه ٳڄلخه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْيه ٷخٽ ًٛخٿليڂ ٫ڀَ أڅ ّيهپ ىٌ 

ػٚػش أّخځ ٙ ّيهڀٌىخ اٙ رـڀزخڅ حٿٔٚف ٳٔؤٿض ڃخ ؿڀزخڅ حٿٔٚف ٷخٽ حٿٸَحد رڄخ  ًأٛلخرو
 ٳْو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ آلٶ ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض حٿزَحء ٷخٽ ٻخڅ أًٽ ڃن ٷيځ حٿڄيّنش ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

ڃټظٌځ ٳټخنٌح ّٸَإًڅ حٿنخّ ٷخٽ ػڂ ٷيځ رٚٽ ٬ًٓي ٫ًڄخٍ رن  ڃ٬ٜذ رن ٫ڄَْ ًحرن أځ
ّخَٓ ػڂ ٷيځ ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٳِ ٫َّ٘ن ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ٷيځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڄخ ٍأّض أىپ حٿڄيّنش ٳَكٌح 

كظَ ؿ٬پ حٗڃخء ّٸڀن ٷيځ ٌٍٓٽ حهلل  رِ٘ء ٳَكيڂ رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳڄخ ٷيځ كظَ ٷَأص ٓزق حٓڂ ٍرٺ ح٫ٕڀَ ٳِ ٌٍٓ ڃن حٿڄٴٜپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ آلٶ  - 
 زَحء ٷخٽ9ٷخٽ ٫ٴخڅ ٷخٽ أنزؤنخ أرٌ آلٶ ٫ن حٿزَحء ًٿڂ ّٔڄ٬و أرٌ آلٶ ڃن حٿ

ڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٸٌځ ؿڀٌّ رخٿ٤َّٶ ٷخٽ اڅ ٻنظڂ ٙري ٳخ٫ڀْن ٳخىيًح -
حٿٔزْپ ًٍىًح حٿٔٚځ ًأٯْؼٌح حٿڄ٨ڀٌځ ٷخٽ ٫ٴخڅ ًأ٫ْنٌح ٷخٽ ٫زي حهلل ٷخٽ أرِ ًكيػنخه أرٌ 
٬ْٓي كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ آلٶ ٷخٽ أ٫ْنٌح حٿڄ٨ڀٌځ ٷخٽ أرِ ًكيػنخه أٌٓى ٷخٽ 
كيػنخ آَحثْپ كيػنخ أرٌ آلٶ ٫ن حٿزَحء ٷخٽ أ٫ْنٌح حٿڄ٨ڀٌځ ًٻٌح ٷخٽ كٔن أ٫ْنٌح 

 ٫ًن آَحثْپ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ آلٶ ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض حٿزَحء ٷخٽ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ حٕكِحد ّنٸپ ڃ٬نخ حٿظَحد -

 ٿظَحد رْخٝ ر٤نو ًىٌ ّٸٌٽًٿٸي ًحٍٍ ح
 حٿڀيڂ ٿٌٙ أنض ڃخ حىظيّنخ



  

 

 

Page 395 of 608 

 الجزءالرابع المسند لإلمام أحمد بن حنبل

 ًٙ طٜيٷنخ ًٙ ٛڀْنخ
 ٳؤنِٿن ٓټْنش ٫ڀْنخ

 اڅ حٕٿَ ٷي رٌٰح ٫ڀْنخ
 ًٍرڄخ ٷخٽ9

 اڅ حٿڄٚ ٷي رٌٰح ٫ڀْنخ
 اًح أٍحىًح ٳظنش أرْنخ
 ًَّٳ٪ ريخ ٌٛطو.

رِ آلٶ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش كيػنخ أرٌ آلٶ ٫ًن ٓٴْخڅ ٫ن أ - 
 ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9

 ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ حٿونيٵ ًىٌ ّلڄپ حٿظَحد ٳٌٻَ نلٌه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ كيػنخ أرٌ آلٶ ٫ن  - 

 حٿزَحء ٷخٽ9
 د ٳٌٻَ نلٌه.ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ حٿونيٵ ًىٌ ّلڄپ حٿظَح-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي ًىخٗڂ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ آلٶ ٫ن  - 

 حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9
 أٛزنخ ٌّځ هْزَ كڄَح ٳنخىٍ ڃنخىُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ أٻٴجٌح حٿٸيًٍ.-
حٿزَحء رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫يُ رن ػخرض ٫ن - 

٫خُد ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو ٷخٽ ٫زي حهلل ٷخٽ أرِ ًحرن ؿ٬ٴَ ٳِ ىٌح 
 ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿزَحء ًحرن أرِ أًٳَ.ليّغ حٿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڀٸڄش رن ڃَػي ٫ن  - 

 ًٓڀڂ ٷخٽ9 ٬ٓي رن ٫زْيس ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو
ًٻَ ٫ٌحد حٿٸزَ ٷخٽ ّٸخٽ ٿو ڃن ٍرٺ ٳْٸخٽ حهلل ٍرِ ًنزِْ ڃلڄي ٳٌٿٺ ٷٌٿو ّؼزض حهلل -

 حٿٌّن آڃنٌح رخٿٸٌٽ حٿؼخرض ٳِ حٿلْخس حٿينْخ ٬ّنِ رٌٿٺ حٿڄٔڀڂ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫يُ رن ػخرض ٷخٽ9 - 
أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً ٷخٽ ٫ن حٿنزِ  ٓڄ٬ض حٿزَحء رن ٫خُد ّليع-

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ٳِ حٕنٜخٍ ٙ ّلزيڂ اٙ ڃئڃن ًٙ ّز٠ٰيڂ اٙ ڃنخٳٶ ڃن 
أكزيڂ ٳؤكزو حهلل ًڃن أر٠ٰيڂ ٳؤر٠ٰو حهلل ٷخٽ ٷڀض ٿو أنض ٓڄ٬ض حٿزَحء ٷخٽ اّخُ 

 ّليع.
ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫يُ رن ػخرض ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ - 

 حٿزَحء ٷخٽ9
ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًح٬ٟخ حٿلٔن رن ٫ڀِ ٍِٟ حهلل ٫نو ٫ڀَ ٫خطٸو -

 ًىٌ ّٸٌٽ حٿڀيڂ انِ أكزو ٳؤكزو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٍرْ٪ رن ٍٻْن ٷخٽ9 - 
حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ ڃَ رنخ نخّ ڃن٤ڀٸٌڅ ٳٸڀنخ أّن  ٓڄ٬ض ٫يُ رن ػخرض ّليع ٫ن-

 طٌىزٌڅ ٳٸخٿٌح ر٬ؼنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ ٍؿپ ٳؤطَ حڃَأس أرْو أڅ نٸظڀو.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ أ٬ٗغ ٫ن ٫يُ رن ػخرض ٫ن حٿزَحء رن  - 
 ٫خُد ٷخٽ9

ٷي ٫ٸيه ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض ٿو ڃَ رِ ٫ڄِ حٿلَع رن ٫ڄًَ ًڃ٬و ٿٌحء -
أُ ٫ڂ أّن ر٬ؼٺ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ر٬ؼنِ اٿَ ٍؿپ طًِؽ حڃَأس أرْو ٳؤڃَنِ 

 أڅ أَٟد ٫نٸو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ حٿلـخؽ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٿزَحء رن  - 

 ٫خُد ٷخٽ9
ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٙ ّيهڀيخ أكي ڃن ٻخڅ ٳْڄخ حٗظ١َ أىپ ڃټش ٫ڀَ ٍ-

 أٛلخرو رٔٚف اٙ ٓٚف ٳِ ٷَحد.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٫ن حٿ٬ٌحځ ٫ن ٫ًَس ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9 - 
 ٻنخ اًح ٛڀْنخ هڀٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷڄنخ ٛٴٌٳخ كظَ اًح ٓـي طز٬نخه.-
 ػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ُّخى رن أرِ ُّخى ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كي - 
ٓڄ٬ض حرن أرِ ٿْڀَ ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿزَحء ّليع ٷٌڃخ ٳْيڂ ٻ٬ذ رن ٫ـَس ٷخٽ ٓڄ٬ض -

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٿٖنٜخٍ انټڂ ٓظڀٸٌڅ ر٬يُ أػَس ٷخٿٌح ٳڄخ طؤڃَنخ 
 ٷخٽ حٛزًَح كظَ طڀٸٌنِ ٫ڀَ حٿلٌٝ.

٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ٿْغ كيػنخ ٛٴٌحڅ رن ٓڀْڂ ٫ن أرِ ٓزَس  كيػنخ - 
 ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9

ٓخٳَص ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڄخنْش ٫َ٘ ٓٴَح ٳڀڂ أٍه طَٹ حٿَٻ٬ظْن ٷزپ -
 حٿ٨يَ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ٓڀْڄخڅ ٫ن كڄْي ٫ن ٌّنْ ٫ن حٿزَحء - 
 ٷخٽ9

ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ڃَْٔ ٳؤطْنخ ٫ڀَ ٍٻَ ًڃش ٬ّنِ ٷڀْڀش حٿڄخء -
ٷخٽ ٳنِٽ ٳْيخ ٓظش أنخ ٓخىٓيڂ ڃخكش ٳؤىٿْض اٿْنخ ىٿٌح ٷخٽ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ٫ڀَ ٗٴش حٿَٻَ ٳـ٬ڀنخ ٳْيخ نٜٴيخ أً ٷَحد ػڀؼْيخ ٳَٳ٬ض اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

ڀڂ ٷخٽ حٿزَحء ٳټيص ربنخثِ ىپ أؿي ْٗجخ أؿ٬ڀو ٳِ كڀٸِ ٳڄخ ًؿيص ٳَٳ٬ض حٿيٿٌ ٫ڀْو ًٓ
اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٰڄْ ّيه ٳْيخ ٳٸخٽ ڃخ ٗخء حهلل أڅ ّٸٌٽ ٳ٬ْيص اٿْنخ 
حٿيٿٌ رڄخ ٳْيخ ٷخٽ ٳڀٸي ٍأّض أكينخ أهَؽ رؼٌد هْ٘ش حٿَٰٵ ٷخٽ ػڂ ٓخكض ٬ّنِ ؿَص 

 نيَح.
 كيػنِ أرِ ٷخٽ ًكيػنخ ىيرش كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس ٫ن كڄْي رن كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ىٚٽ ٫ن ٌّنْ ٫ن حٿزَحء نلٌه ٷخٽ ٳْو أ٠ّخ ڃخكش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن  - 

 حٿزَحء ٷخٽ9
أنخ ٫ًزي حهلل رن ٫ڄَ ٯًِنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هڄْ ٫َ٘س ٯًِس ً-

 ٿيس.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ ٳ٠ْپ ٬ّنِ حرن ٫ْخٝ ٫ن  - 
 ڃنٌٍٜ ٫ن ٬ٓي رن ٫زْيس ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

اًح أًّض اٿَ ٳَحٗٺ ٳظٌٟؤ ًنڂ ٫ڀَ ٗٸٺ حٿْڄن ًٷپ حٿڀيڂ أٓڀڄض ًؿيِ اٿْٺ -
ْٺ ًأٿـؤص ٧يَُ اٿْٺ ٍىزش ًٍٯزش اٿْٺ ٙ ڃڀـؤ ًٙ ڃنـخ اٙ اٿْٺ ًٳٌٟض أڃَُ اٿ

 آڃنض رټظخرٺ حٿٌُ أنِٿض ًرنزْٺ حٿٌُ أٍٓڀض ٳبڅ ڃض ڃض ٫ڀَ حٿٴ٤َس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ أنزؤنخ ٫زي حهلل حرن ڃزخٍٹ أنزؤنخ ٓٴْخڅ  - 

ٷخٽ ٳظٌٟؤ ًٌٟءٹ ٿڀٜٚس ًٷخٽ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ٬ٓي رن ٫زْيس ٳٌٻَ ربٓنخىه ًڃ٬نخه ً
حؿ٬ڀين آهَ ڃخ طظټڀڂ رو ٷخٽ ٳَىىطيخ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ رڀٰض آڃنض 

 رټظخرٺ حٿٌُ أنِٿض ٷڀض ًرٌَٓٿٺ ٷخٽ ٙ ًرنزْٺ حٿٌُ أٍٓڀض.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ أرٌ رټَ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٿزَحء  - 

 9رن ٫خُد ٷخٽ
 ؿخء ٍؿپ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔؤٿو ٫ن حٿټٚٿش ٳٸخٽ طټٴْٺ آّش حٿْٜٲ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٿزَحء  - 

 رن ٫خُد ٷخٽ9
ڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ڃـڀْ حٕنٜخٍ ٳٸخٽ اڅ أرْظڂ اٙ أڅ طـڀٌٔح -

 ٳخىيًح حٿٔزْپ ًٍىًح حٿٔٚځ ًأ٫ْنٌح حٿڄ٨ڀٌځ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ ُىَْ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٿزَحء  - 

 رن ٫خُد ٷخٽ9
ٻخڅ ٍؿپ ّٸَأ ٳِ ىحٍه ٌٍٓس حٿټيٲ ًاٿَ ؿخنزو كٜخڅ ٿو ڃَر١ٌ ر٤٘نْن كظَ -

ٷخٽ حٿَؿپ ٳ٬ـزض ٿٌٿٺ ٳڀڄخ  ٯْ٘ظو ٓلخرش ٳـ٬ڀض طينٌ ًطينٌ كظَ ؿ٬پ ٳَٓو ّنٴَ ڃنيخ
أٛزق أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ًٿٺ ٿو ًٷٚ ٫ڀْو ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ طڀٺ حٿٔټْنش طنِٿض ٿڀٸَآڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ ًأرٌ أكڄي ٷخٙ كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ  - 

 آلٶ ٫ن حٿزَحء ٷخٽ9
زِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃٸن٬خ رخٿليّي ٷخٽ أٷخطپ أً أٓڀڂ ٷخٽ رپ أٓڀڂ ػڂ ؿخء ٍؿپ اٿَ حٿن-

 ٷخطپ ٳؤٓڀڂ ػڂ ٷخطپ ٳٸظپ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڄپ ىٌح ٷڀْٚ ًأؿَ ٻؼَْح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ ُىَْ كيػنخ أرٌ آلٶ أڅ  - 

 حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9
ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿَڃخس ٌّځ أكي ًٻخنٌح هڄْٔن ٍؿٚ ٫زي حهلل ؿ٬پ ٌٍٓ-

رن ؿزَْ ٷخٽ ٬ًًٟيڂ ڃ٬ٌٟخ ًٷخٽ اڅ ٍأّظڄٌنخ طو٤ٴنخ حٿ٤َْ ٳٚ طزَكٌح كظَ أٍٓپ 
اٿْټڂ ًاڅ ٍأّظڄٌنخ ٧يَنخ ٫ڀَ حٿ٬يً ًأ٣ًؤنخىڂ ٳٚ طزَكٌح كظَ أٍٓپ اٿْټڂ ٷخٽ 

ّ٘ظيىڅ ٫ڀَ حٿـزپ ًٷي ريص أٌٓٷين ًهٚهڀين  ٳيِڃٌىڂ ٷخٽ ٳبنخ ًحهلل ٍأّض حٿنٔخء
ٍحٳ٬خص ػْخرين ٳٸخٽ أٛلخد ٫زي حهلل رن ؿزَْ حٿٰنْڄش أُ حٿٸٌځ حٿٰنْڄش ٧يَ أٛلخرټڂ 
ٳڄخ طن٨ًَڅ ٷخٽ ٫زي حهلل رن ؿزَْ أنْٔظڂ ڃخ ٷخٽ ٿټڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿٌح 

ىڂ َٛٳض ًؿٌىيڂ ٳؤٷزڀٌح ڃنيِڃْن انخ ًحهلل ٿنؤطْن حٿنخّ ٳڀنْٜزن ڃن حٿٰنْڄش ٳڀڄخ أطٌ
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ٳٌٿٺ حٿٌُ ّي٫ٌىڂ حٿٌَٓٽ ٳِ أهَحىڂ ٳڀڂ ّزٶ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯَْ 
حػنِ ٫َ٘ ٍؿٚ ٳؤٛخرٌح ڃنخ ٓز٬ْن ٍؿٚ ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ًأٛلخرو أٛخد ڃن حٿڄَ٘ٻْن ٌّځ ريٍ أٍر٬ْن ًڃخثش ٓز٬ْن أَْٓح ًٓز٬ْن ٷظْٚ ٳٸخٽ 
أرٌ ٓٴْخڅ أٳِ حٿٸٌځ ڃلڄي أٳِ حٿٸٌځ ڃلڄي أٳِ حٿٸٌځ ڃلڄي ػٚػخ ٳنيخىڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّـْزٌه ػڂ ٷخٽ أٳِ حٿٸٌځ حرن أرِ ٷلخٳش أٳِ حٿٸٌځ حرن أرِ ٷلخٳش أٳِ 
حٿٸٌځ حرن حٿو٤خد أٳِ حٿٸٌځ حرن حٿو٤خد ػڂ أٷزپ ٫ڀَ أٛلخرو ٳٸخٽ أڃخ ىئٙء ٳٸي ٷظڀٌح 

ڄٌىڂ ٳڄخ ڃڀٺ ٫ڄَ نٴٔو اٙ أڅ ٷخٽ ٻٌرض ًحهلل ّخ ٫يً حهلل اڅ حٿٌّن ٫يىص ًٷي ٻٴْظ
ٕكْخء ٻڀيڂ ًٷي رٸِ ٿٺ ڃخ ٌّٔءٹ ٳٸخٽ ٌّځ رٌْځ ًحٿلَد ٓـخٽ انټڂ ٓظـيًڅ ٳِ حٿٸٌځ 
ڃؼڀو آڃَ ريخ ًٿڂ طٔئنِ ػڂ أهٌ َّطـِ أ٫پ ىزپ أ٫پ ىزپ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ٌٍٓٽ حهلل ًڃخ نٸٌٽ ٷخٽ ٷٌٿٌح حهلل أ٫ڀَ ًأؿپ ٷخٽ اڅ حٿ٬ٍِ ٿنخ ًٓڀڂ أٙ طـْزٌنو ٷخٿٌح ّخ 
ًٙ ٫ٍِ ٿټڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٙ طـْزٌنو ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًڃخ 

 نٸٌٽ ٷخٽ ٷٌٿٌح حهلل ڃٌٙنخ ًٙ ڃٌٿَ ٿټڂ.
َْ ّلَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ ُىَْ كيػنخ أرٌ رڀؾ ّل - 

 رن أرِ ٓڀْڂ ٷخٽ كيػنخ أرٌ حٿلټڂ ٫ڀِ حٿزَُٜ ٫ن أرِ رلَ ٫ن حٿزَحء9
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أّڄخ ڃٔڀڄْن حٿظٸْخ ٳؤهٌ أكيىڄخ رْي ٛخكزو ػڂ -

 كڄي حهلل طٴَٷخ ٿْْ رْنيڄخ ه٤ْجش.
٫ن أرِ ٯٔلٶ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ أنزؤنخ آَحثْپ أً ٯَْه - 

 ٫ن حٿزَحء ٷخٽ9
أىيُ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػٌد كََّ ٳـ٬ڀنخ نڀڄٔو ًن٬ـذ ڃنو ًنٸٌٽ ڃخ ٍأّنخ -

ػٌرخ هَْح ڃنو ًأٿْن ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٬ّـزټڂ ىٌح ٷڀنخ ن٬ڂ ٷخٽ ٿڄنخىّپ 
 ٬ٓي رن ڃ٬خً ٳِ حٿـنش أكٔن ڃن ىٌح ًأٿْن.

كيػنخ ٷظْزش رن ٬ٓي ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ًٻظذ رو اٿَ ٷظْزش  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 
 كيػنخ ٫زؼَ رن حٿٸخٓڂ ٫ن رَى أهِ ِّّي رن أرِ ُّخى ٫ن حٿڄْٔذ رن ٍحٳ٪ ٷخٽ9

ٓڄ٬ض حٿزَحء رن ٫خُد ّٸٌٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن طز٪ ؿنخُس كظَ -
كظَ طيٳن ًٷخٽ ڃَس كظَ  ّٜڀِ ٫ڀْيخ ٻخڅ ٿو ڃن حٕؿَ ٷَْح١ ًڃن ڃَ٘ ڃ٪ حٿـنخُس

ّيٳن ٻخڅ ٿو ڃن حٕؿَ ٷَْح٣خڅ ًحٿٸَْح١ ڃؼپ أكي ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ًكيػنخه ٛخٿق 
رن ٫زي حهلل حٿظَڃٌُ ًأرٌ ڃ٬ڄَ ٷخٙ كيػنخ ٫زؼَ رن حٿٸخٓڂ أرٌ ُرْي ٫ن رَى أهِ ِّّي رن 

 أرِ ُّخى ٫ن حٿڄْٔذ رن ٍحٳ٪ ٫ن حٿزَحء ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نلٌه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ىٚٽ رن أرِ كڄْي ٫ن  - 

 ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9
ٍڃٸض حٿٜٚس ڃ٪ ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌؿيص ٷْخڃو ٳَٻ٬ظو ٳخ٫ظيحٿو ر٬ي حٿَٻ٬ش -

رْن حٿظٔڀْڂ ًحٗنَٜحٱ ٷَّزخ ڃن  ٳٔـيطو ٳـڀٔظو رْن حٿٔـيطْن ٳـڀٔظو ر٬ي حٿظٔڀْڂ ًڃخ
 حٿٌٔحء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زْي حهلل رن اّخى كيػنخ اّخى ٫ن حٿزَحء رن  - 
 ٫خُد ٷخٽ9
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 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٓـيص ٳ٠٪ ٻٴْٺ ًحٍٳ٪ ڃَٳٸْٺ.-
ىَْ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٿزَحء كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ ُ - 

 رن ٫خُد ٷخٽ9
ؿ٬پ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿَڃخس ًٻخنٌح هڄْٔن ٍؿٚ ٫زي حهلل رن ؿزَْ -

ٌّځ أكي ًٷخٽ اڅ ٍأّظڂ حٿ٬يً ًٍأّظڂ حٿ٤َْ طو٤ٴنخ ٳٚ طزَكٌح ٳڀڄخ ٍأًح حٿٰنخثڂ ٷخٿٌح 
٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طزَكٌح ٷخٽ ٯَْه  ٫ڀْټڂ حٿٰنخثڂ ٳٸخٽ ٫زي حهلل أٿڂ ّٸپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل

ٳنِٿض ٫ًْٜظڂ ڃن ر٬ي ڃخ أٍحٻڂ ڃخ طلزٌڅ ّٸٌٽ ٫ْٜظڂ حٿٌَٓٽ ڃن ر٬ي ڃخ أٍحٻڂ 
 حٿٰنخثڂ ًىِّڄش حٿ٬يً.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن حٿڄٸَُ ًكْٔن رن ڃلڄي حٿڄ٬نِ ٷخٙ  - 
لڄي رن ڃخٿٺ ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد كيػنخ أرٌ ٍؿخء ٫زي حهلل رن ًحٷي حٿيًَُ ٷخٽ كيػنخ ڃ

 ٷخٽ9
رْنڄخ نلن ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اً رَٜ رـڄخ٫ش ٳٸخٽ ٫ٚځ حؿظڄ٪ ٫ڀْو -

ىئٙء ٷْپ ٫ڀَ ٷزَ ّلٴًَنو ٷخٽ ٳٴ٩ِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳزيٍ رْن أّيُ 
ّو ٕن٨َ ڃخ أٛلخرو ڃ٫َٔخ كظَ حنظيَ اٿَ حٿٸزَ ٳـؼخ ٫ڀْو ٷخٽ ٳخٓٸزڀظو ڃن رْن ّي

 ّٜن٪ ٳزټَ كظَ رپ حٿؼٍَ ڃن ىڃ٫ٌو ػڂ أٷزپ ٫ڀْنخ ٷخٽ أُ اهٌحنِ ٿڄؼپ حٿٌْځ ٳخ٫يًح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ أرٌ ٍؿخء كيػنخ ڃلڄي رن ڃخٿٺ  - 

 ٷخٽ9
نو ٍأّض ٫ڀَ حٿزَحء هخطڄخ ڃن ًىذ ًٻخڅ حٿنخّ ّٸٌٿٌڅ ٿو ِٿَڂ طوظڂ رخٿٌىذ ًٷي نيَ ٫-

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ حٿزَحء رْنخ نلن ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًرْن 
ّيُ ٯنْڄش ّٸٔڄيخ ٓزِ ًهَػَ؟؟ ٷخٽ ٳٸٔڄيخ كظَ رٸِ ىٌح حٿوخطڂ ٳَٳ٪ ٣َٳو ٳن٨َ اٿَ 
أٛلخرو ػڂ هٴٞ ػڂ ٍٳ٪ ٣َٳو ٳن٨َ اٿْيڂ ػڂ هٴٞ ػڂ ٍٳ٪ ٣َٳو ٳن٨َ اٿْيڂ ػڂ ٷخٽ 

ٷ٬يص رْن ّيّو ٳؤهٌ حٿوخطڂ ٳٸزٞ ٫ڀَ ٻ٫ٌَِٓ ػڂ ٷخٽ هٌ حٿزْ ڃخ  أُ رَحء ٳـجظو كظَ
ٻٔخٹ حهلل ًٌٍٓٿو ٷخٽ ًٻخڅ حٿزَحء ّٸٌٽ ٻْٲ طؤڃًَنِ أڅ أٟ٪ ڃخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿزْ ڃخ ٻٔخٹ حهلل ًٌٍٓٿو.
 ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ حٿٔٴَ  - 
ٓڄ٬ض أرخ رټَ رن أرِ ڃٌَٓ ّليع ٫ن حٿزَحء أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح -

حٓظْٸ٦ ٷخٽ حٿلڄي هلل حٿٌُ أكْخنخ ر٬يڃخ أڃخطنخ ًاٿْو حٿنٌٍ٘ ٷخٽ ٬ٗزش ىٌح أً نلٌ ىٌح 
 حٿڄ٬نَ ًاًح نخځ ٷخٽ حٿڀيڂ رخٓڄٺ أكْخ ًرخٓڄٺ أڃٌص.

حٿلزخد كيػنخ حٿلْٔن ٬ّنِ حرن ًحٷي كيػنخ أرٌ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن  - 
 آلٶ كيػنِ حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔـي ٫ڀَ أٿْظِ حٿټٲ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي كيػنخ ٳڀْق ٫ن ٛٴٌحڅ رن ٓڀْڂ ٫ن  - 

 أرِ رَٔس ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٠٪ ٫َ٘س ٯًِس ٳڄخ ٍأّظو طَٹ ٍٻ٬ظْن ٯًِص ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل-

 كْن طڄْپ حٿ٘ڄْ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٬ٜذ كيػنخ حًُٕح٫ِ ٫ن حٿِىَُ ٫ن  - 
 كَحځ رن ڃلْٜش ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد9

 أنو ٻخنض ٿو نخٷش ٟخٍّش ٳيهڀض كخث٤خ ٳؤٳٔيص ٳْو ٳٸ٠َ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو-
ًٓڀڂ أڅ كٴ٦ حٿلٌحث٢ رخٿنيخٍ ٫ڀَ أىڀيخ ًأڅ كٴ٦ حٿڄخْٗش رخٿڀْپ ٫ڀَ أىڀيخ ًأڅ ڃخ 

 أٛخرض حٿڄخْٗش رخٿڀْپ ٳيٌ ٫ڀَ أىڀيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ڄَ رن ٓڀْڄخڅ حٿَٷِ كيػنخ حٿلـخؽ ٫ن أرِ آلٶ  - 

 ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9
 ٿټٚٿش ٳٸخٽ طټٴْٺ آّش حٿْٜٲ.ٓجپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ح-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ أٓزخ١ ٷخٽ كيػنخ ڃ٤َٱ ٫ن أرِ حٿـيڂ ٫ن حٿزَحء  - 

رن ٫خُد ٷخٽ انِ ٣ٌٕٱ ٫ڀَ ارپ ٟڀض ٿِ ٳِ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ٍؿٚ ٳڄخ  ٳؤنخ أؿٌٽ ٳِ أرْخص ٳبًح أنخ رَٻذ ًٳٌحٍّ اً ؿخإًح ٳ٤خٳٌح رٴنخثِ ٳخٓظوَؿٌح

 ٓؤٿٌه ًٙ ٻڀڄٌه كظَ َٟرٌح ٫نٸو ٳڀڄخ ًىزٌح ٓؤٿض ٫نو ٳٸخٿٌح ٫َّ ربڃَأس أرْو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ أرٌ رټَ ٫ن ڃ٤َٱ ٷخٽ9 - 
أطٌح ٷزش ٳخٓظوَؿٌح ڃنيخ ٍؿٚ ٳٸظڀٌه ٷخٽ ٷڀض ڃخ ىٌح ٷخٿٌح ىٌح ٍؿپ ىهپ رؤځ حڃَأطو -

 هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸظڀٌه.ٳز٬غ اٿْو ٌٍٓٽ ح
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن أرِ رټَْ كيػنخ ٫زي حٿٰٴخٍ حرن حٿٸخٓڂ كيػنِ  - 

 ٫يُ رن ػخرض ٷخٽ9
كيػنِ ِّّي ٫ن حٿزَحء ٫ن أرْو ٷخٽ ٿٸْض هخٿِ ڃ٬و ٍحّش ٳٸڀض أّن طَّي ٷخٽ ر٬ؼنخ -

ْڂ طًِؽ حڃَأس أرْو ڃن ر٬يه ٳؤڃَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ ٍؿپ ڃن رنِ طڄ
أڅ نٸظڀو ًنؤهٌ ڃخٿو ٷخٽ ٳٴ٬ڀٌح ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ڃخ كيع أرِ ٫ن أرِ ڃَّڂ ٫زي 

 ٿ٬ڀظو.ليّغ حٿٰٴخٍ اٙ ىٌح حٿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ ًأرٌ أكڄي ٷخٙ كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ  - 

 آلٶ ٫ن حٿزَحء ٷخٽ9
ي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٻخڅ حٿَؿپ ٛخثڄخ ٳل٠َ حٗٳ٤خٍ ٳنخځ ٷزپ ٻخڅ أٛخد ڃلڄ-

أڅ ّٴ٤َ ٿڂ ّؤٻپ ٿْڀظو ًٙ ٌّڃو كظَ ّڄِٔ ًاڅ ٳٚنخ حٕنٜخٍُ ٻخڅ ٛخثڄخ ٳڀڄخ ك٠َه 
حٗٳ٤خٍ أطَ ڃَأطو ٳٸخٽ ىپ ٫نيٹ ڃن ٬٣خځ ٷخٿض ٙ ًٿټن حن٤ڀٶ ٳؤ٣ڀذ ٿٺ ٳٰڀزظو ٫ْنو 

ٳؤٛزق ٳڀڄخ حنظٜٲ حٿنيخٍ ٯِ٘ ٫ڀْو ٳٌٻَ ًٿٺ  ًؿخءص حڃَأطو ٳڀڄخ ٍأطو ٷخٿض هْزش ٿٺ
ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳنِٿض ىٌه حّٓش أكپ ٿټڂ ٿْڀش حٿْٜخځ حٿَٳغ اٿَ نٔخثټڂ اٿَ 
ٷٌٿو كظَ ّظزْن ٿټڂ حٿو٢ْ حٕرْٞ ڃن حٿو٢ْ حٌٕٓى ٷخٽ أرٌ أكڄي ًأڅ ٷْْ رن َٛڃش 

 حٕنٜخٍُ ؿخء ٳنخځ ٳٌٻَه.
يػنخ أكڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ ٷخٽ كيػنخ ُىَْ كيػنخ أرٌ آلٶ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ك - 

 ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد9
آَحثْپ اٙ أنو ٷخٽ نِٿض ٳِ أرِ ٷْْ رن كيّغ أڅ أكيىڂ ٻخڅ اًح نخځ ٳٌٻَ نلٌح ڃن -

 ٫ڄًَ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ أنزؤنخ آَحثْپ كيػنخ أرٌ آلٶ ًكيػنخ  - 
 َ كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٷخٽ9ّلَْ رن أرِ رټْ

ٓڄ٬ض حٿزَحء ّٸٌٽ ڃخ ٍأّض أكيح ڃن هڀٶ حهلل أكٔن ٳِ كڀش كڄَحء ڃن ٌٍٓٽ حهلل -
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأڅ ؿڄظو ٿظ٠َد اٿَ ڃنټزْو ٷخٽ حرن أرِ رټَْ ٿظ٠َد ٷَّزخ ڃن 

 ڃنټزْو ًٷي ٓڄ٬ظو ّليع رو ڃَحٍح ڃخ كيع رو ٷ٢ اٙ ٟلٺ.
يػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٌّنْ رن هزخد ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل ك - 

 حٿڄنيخٽ رن ٫ڄًَ ٫ن ُحًحڅ ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9
هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ ؿنخُس ٳـڀْ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ڃن  ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿٸزَ ًؿڀٔنخ كٌٿو ٻؤڅ ٫ڀَ ٍإٓنخ حٿ٤َْ ًىٌ ّڀلي ٿو ٳٸخٽ أ٫ًٌ رخهلل
٫ٌحد حٿٸزَ ػٚع ڃَحٍ ػڂ ٷخٽ ٫ن حٿڄئڃن اًح ٻخڅ ٳِ اٷزخٽ ڃن حٓهَس ًحنٸ٤خ٩ ڃن 
حٿينْخ طنِٿض اٿْو حٿڄٚثټش ٻؤڅ ٫ڀَ ًؿٌىيڂ حٿ٘ڄْ ڃ٪ ٻپ ًحكي ٻٴن ًكن١ٌ ٳـڀٌٔح 
ڃنو ڃي حٿزَٜ كظَ اًح هَؽ ًٍكو ٛڀَ ٫ڀْو ٻپ ڃڀٺ رْن حٿٔڄخء ًحٍٕٝ ًٻپ ڃڀٺ 

ڄخء ٿْْ ڃن أىپ رخد اٙ ًىڂ ّي٫ٌڅ حهلل أڅ ٬َّؽ ٳِ حٿٔڄخء ًٳظلض ٿو أرٌحد حٿٔ
رًَكو ڃن ٷزڀيڂ ٳبًح ٫َؽ رًَكو ٷخٿٌح ٍد ٫زيٹ ٳٚڅ ٳْٸٌٽ حٍؿ٬ٌه ٳبنِ ٫ييص اٿْيڂ 
أنِ ڃنيخ هڀٸظيڂ ًٳْيخ أ٫ْيىڂ ًڃنيخ أهَؿيڂ طخٍس أهٍَ ٷخٽ ٳبنو ّٔڄ٪ هٴٶ ن٬خٽ 

ٺ ٳْٸٌٽ ٍرِ حهلل ًىّنِ أٛلخرو اًح ًٿٌح ٫نو ٳْؤطْو آص ٳْٸٌٽ ڃن ٍرٺ ڃخ ىّنٺ ڃن نزْ
حٗٓٚځ ًنزِْ ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْنظيَه ٳْٸٌٽ ڃن ٍرٺ ڃخ ىّنٺ ڃن نزْٺ ًىِ 
آهَ ٳظنش ط٬َٝ ٫ڀَ حٿڄئڃن ٳٌٿٺ كْن ّٸٌٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ّؼزض حهلل حٿٌّن آڃنٌح رخٿٸٌٽ 

ٛڀَ حهلل  حٿؼخرض ٳِ حٿلْخس حٿينْخ ًٳِ حٓهَس ٳْٸٌٽ ٍرِ حهلل ًىّنِ حٗٓٚځ ًنزِْ ڃلڄي
٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْٸٌٽ ٿو ٛيٷض ػڂ ّؤطْو آص كٔن حٿٌؿو ٣ْذ حٿَّق كٔن حٿؼْخد ٳْٸٌٽ 
أرَ٘ رټَحڃش ڃن حهلل ًن٬ْڂ ڃٸْڂ ٳْٸٌٽ ًأنض ٳزَ٘ٹ حهلل روَْ ڃن أنض ٳْٸٌٽ أنخ ٫ڄڀٺ 
حٿٜخٿق ٻنض ًحهلل ٬َّٓخ ٳِ ٣خ٫ش حهلل ر٤ْجخ ٫ن ڃ٬ْٜش حهلل ٳـِحٹ حهلل هَْح ػڂ ّٴظق ٿو 

نش ًرخد ڃن حٿنخٍ ٳْٸخٽ ىٌح ٻخڅ ڃنِٿٺ ٿٌ ٫ْٜض حهلل أريٿٺ حهلل رو ىٌح ٳبًح رخد ڃن حٿـ
ٍأٍ ڃخ ٳِ حٿـنش ٷخٽ ٍد ٫ـپ ٷْخځ حٿٔخ٫ش ٻْڄخ أٍؿ٪ اٿَ أىڀِ ًڃخٿِ ٳْٸخٽ ٿو حٓټن 
ًاڅ حٿټخٳَ اًح ٻخڅ ٳِ حنٸ٤خ٩ ڃن حٿينْخ ًاٷزخٽ ڃن حٓهَس نِٿض ٫ڀْو ڃٚثټش ٯ٥ٚ ٗيحى 

٩ حٿٔٴٌى حٿټؼَْ حٿ٬٘ذ ڃن حٿٌٜٱ حٿڄزظپ ًطن٩ِ نٴٔو ڃ٪ ٳخنظ٫ٌِح ًٍكو ٻڄخ ّنظِ
حٿ٬ًَٵ ٳْڀ٬نو ٻپ ڃڀٺ رْن حٿٔڄخء ًحٍٕٝ ًٻپ ڃڀٺ ٳِ حٿٔڄخء ًطٰڀٶ أرٌحد حٿٔڄخء 
ٿْْ ڃن أىپ رخد اٙ ًىڂ ّي٫ٌڅ حهلل أڅ ٙ ط٬َؽ ًٍكو ڃن ٷزڀيڂ ٳبًح ٫َؽ رًَكو ٷخٿٌح 

أنِ ڃنيخ هڀٸظڂ ًٳْيخ أ٫ْيىڂ ٍد ٳٚڅ رن ٳٚڅ ٫زيٹ ٷخٽ حٍؿ٬ٌه ٳبنِ ٫ييص اٿْيڂ 
ًڃنيخ أهَؿيڂ طخٍس أهٍَ ٷخٽ ٳبنو ٿْٔڄ٪ هٴٶ ن٬خٽ أٛلخرو اًح ًٿٌح ٫نو ٷخٽ ٳْؤطْو آص 
ٳْٸٌٽ ڃن ٍرٺ ڃخ ىّنٺ ڃن نزْٺ ٳْٸٌٽ ٙ أىٍُ ٳْٸٌٽ ٙ ىٍّض ًٙ طڀٌص ًّؤطْو آص 

ْٸٌٽ ًأنض ٷزْق حٿٌؿو ٷزْق حٿؼْخد ڃنظن حٿَّق ٳْٸٌٽ أرَ٘ ريٌحڅ ڃن حهلل ٫ًٌحد ڃٸْڂ ٳ
ٳزَ٘ٹ حهلل رخٿَ٘ ڃن أنض ٳْٸٌٽ أنخ ٫ڄڀٺ حٿوزْغ ٻنض ر٤ْجخ ٫ن ٣خ٫ش حهلل ٬َّٓخ ٳِ 
ڃ٬ْٜش حهلل ٳـِحٹ حهلل َٗح ػڂ ّٸْٞ ٿو أ٫ڄَ أٛڂ أرټڂ ٳِ ّيه ڃَُرش ٿٌ َٟد ريخ 
ؿزپ ٻخڅ طَحرخ ٳ٠َْرو رو َٟرش كظَ َّْٜ طَحرخ ػڂ ٬ّْيه حهلل ٻڄخ ٻخڅ ٳ٠َْرو رو 
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ْلش ّٔڄ٬و ٻپ ِٗء اٙ حٿؼٸڀْن ٷخٽ حٿزَحء رن ٫خُد ػڂ ّٴظق ٿو َٟرش أهٍَ ٳْْٜق ٛ
 رخد ڃن حٿنخٍ ًّڄيي ڃن ٳَٕ حٿنخٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل ًكيػنخه أرٌ حٿَرْ٪ كيػنخ كڄخى رن ُّي ٫ن ٌّنْ رن هزخد ٫ن حٿڄنيخٽ  - 
 رن ٫ڄًَ ٫ًن ًُحڅ ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ڃؼڀو.

ُحٵ أنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ًح٫ٕڄٖ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَ - 
 ٣ڀلش ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٓـش حٿنيڄِ ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9

ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حهلل ًڃٚثټظو ّٜڀٌڅ ٫ڀَ حٿٜٴٌٱ حًٕٽ ًُّنٌح -
 حٿٸَآڅ رؤٌٛحطټڂ ًڃن ڃنق ڃنْلش ٿزن أً ڃنْلش ًٍٵ أً ىّيٍ ُٷخٷخ ٳيٌ ٻ٬ظٶ ٍٷزش.

ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ أنزؤنخ كْٜن رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٬ٓي كيػنخ ٫ز - 
 رن ٫زْيس ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

اًح ح٤ٟـ٪ حٿَؿپ ٳظٌٓي ّڄْنو ػڂ ٷخٽ حٿڀيڂ اٿْٺ أٓڀڄض نٴِٔ ًٳٌٟض أڃَُ اٿْٺ -
 ڃڀـؤ ًٙ ڃنـخ ڃنٺ ًأٿـؤص اٿْٺ ٧يَُ ًًؿيض اٿْٺ ًؿيِ ٍىزش ڃنٺ ًٍٯزش اٿْٺ ٙ

اٙ اٿْٺ آڃنض رټظخرٺ حٿٌُ أنِٿض ًرنزْٺ حٿٌُ أٍٓڀض ًڃخص ٫ڀَ ًٿٺ رنِ ٿو رْض ٳِ 
 حٿـنش أً رٌة ٿو رْض ٳِ حٿـنش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن  - 
ٿي حٕكڄَ ٫ن حٿلٔن رن ٫ڄًَ ٫ن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن أرِ ْٗزش ٷخٽ كيػنخ أرٌ هخ
 ٣ڀلش ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٓـش ٫ن حٿزَحء ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٷْڄٌح ٛٴٌٳټڂ ٙ ّظوڀڀټڂ ٻؤًٙى حٿلٌٱ ٷْپ ّخ -
 ٌٍٓٽ حهلل ًڃخ أًٙى حٿلٌٱ ٷخٽ ٌٓى ؿَى طټٌڅ رؤٍٝ حٿْڄن.

ي ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄ - 
٫زي حهلل رن ڃلڄي رن أرِ ْٗزش ٷخٽ كيػنخ َّٗٺ ٫ن حٿلٔن رن حٿلټڂ ٫ن ٫يُ رن ػخرض 

 ٫ن حٿزَحء ٷخٽ9
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ريح ؿٴخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ڃلڄي ٷخٽ ٫زي حهلل ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ٫ؼڄخڅ  - 
 ٽ كيػنخ ؿََّ رن ٫زي حٿلڄْي ٫ن ڃ٤َٱ ٫ن أرِ حٿـيڂ ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد9ٷخ
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬غ اٿَ ٍؿپ طًِؽ حڃَأس أرْو أڅ ّٸظڀو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخًٍڅ رن ڃ٬ًَٱ ٷخٽ ٫زي حهلل ًأ٧ن أنِ ٷي ٓڄ٬ظو  - 

 خٽ9ڃنو ٷخٽ كيػنخ حرن ًىذ كيػنِ ؿََّ رن كخُځ ٷ
ٓڄ٬ض أرخ آلٶ حٿيڄيحنِ ّٸٌٽ كيػنِ ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٓـش ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد -

ٷخٽ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤطْنخ ٳْڄٔق ٫ٌحطٸنخ ًٛيًٍنخ ًّٸٌٽ ٙ طوظڀٲ 
 ٛٴٌٳټڂ ٳظوظڀٲ ٷڀٌرټڂ اڅ حهلل ًڃٚثټظو ّٜڀٌڅ ٫ڀَ حٿٜٲ حًٕٽ أً حٿٜٴٌٱ حًٕٿَ.

نِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس كيػنخ كڄْي رن ىٚٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 
 كيػنخ ٌّنْ ٫ن حٿزَحء ٷخٽ9

ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ٳؤطْنخ ٫ڀَ ٍٻَ ًڃش ٳنِٽ ٳْيخ ٓظش أنخ -
ٓخر٬يڂ أً ٓز٬ش ًأنخ ػخڃنيڂ ٷخٽ ڃخكش ٳؤىٿْض اٿْنخ ىٿٌ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
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ٴش حٿَٻَ ٳـ٬ڀض ٳْيخ نٜٴيخ أً ٷَحد ػڀؼيخ ٳَٳ٬ض حٿيٿٌ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀَ ٗ
٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿزَحء ًٻيص ربنخنِ ىپ أؿي ْٗجخ أؿ٬ڀو ٳِ كڀٸِ ٳڄخ ًؿيص ٳٰڄْ ّيه 
ٳْيخ ًٷخٽ ڃخ ٗخء حهلل أڅ ّٸٌٽ ًأ٫ْيص اٿْنخ حٿيٿٌ رڄخ ٳْيخ ًٿٸي أهَؽ آهَنخ رؼٌد ڃوخٳش 

 ٫ٴخڅ ڃَس ٍىزش حٿَٰٵ.حٿَٰٵ ػڂ ٓخكض ًٷخٽ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن  - 

 حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9
 نيخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ هْزَ ٫ن ٿلٌځ حٿلڄَ حٗنْٔش ن٠ْـخ ًنْجخ.-
٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ حٿ٠لَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ  - 

 ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9
طٌٳِ ارَحىْڂ حرن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حرن ٓظش ٫َ٘ ٗيَح ٳٸخٽ حىٳنٌه رخٿزٸْ٪ ٳبڅ -

 ٿو ڃ٬َٟخ ّظڂ ٍٟخ٫و ٳِ حٿـنش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن حٿڄنيخٽ ٫ن  - 

 رن ٫خُد ٷخٽ9ُحًحڅ ٫ن حٿزَحء 
هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ؿنخُس ٳٌؿينخ حٿٸزَ ًٿڄخ ّڀلي ٳـڀْ -

 ًؿڀٔنخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أ٬ٗغ ٫ن ٫يُ رن ػخرض  - 

 ٫ن ِّّي رن حٿزَحء ٫ن أرْو ٷخٽ9
زِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ ٍؿپ ٿٸْنِ ٫ڄِ ًڃ٬و ٍحّش ٳٸڀض أّن طَّي ٳٸخٽ ر٬ؼنِ حٿن-

 طًِؽ حڃَأس أرْو ٳؤڃَنِ أڅ أٷظڀو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ُٻَّخ كيػنخ أرٌ ٬ّٸٌد حٿؼٸٴِ كيػنِ ٌّنْ  - 

 رن ٫زْي ڃٌٿَ ڃلڄي رن حٿٸخٓڂ ٷخٽ9
 ر٬ؼنِ ڃلڄي رن حٿٸخٓڂ اٿَ حٿزَحء رن ٫خُد أٓؤٿو ٫ن ٍحّش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو-

 ًٓڀڂ ڃخ ٻخنض ٷخٽ ٻخنض ٌٓىحء ڃَر٬ش ڃن نڄَس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ أرٌ حٕكٌٙ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن  - 

 حٿ٬٘زِ ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9
 ه٤زنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ حٿنلَ ر٬ي حٿٜٚس.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ9 - 
نخ ُٻَّخ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ ح٫ظڄَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو أهزَ-

ًٓڀڂ ٷزپ أڅ ّلؾ ًح٫ظڄَ ٷزپ أڅ ّلؾ ٳٸخٿض ٫خث٘ش ٿٸي ٫ڀڂ أنو ح٫ظڄَ أٍر٪ ٫ڄَ 
 ر٬ڄَطو حٿظِ كؾ ٳْيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ىًحى ًحرن أرِ ٫يُ ٫ن ىحًى حٿڄ٬نَ ٫ن  - 
 حٿزَحء رن ٫خُد9 ٫خڃَ ٫ن

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حرن أرِ ٫يُ ه٤زنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
ٳٸخٽ ٙ ٌّرلن أكي ٷزپ أڅ نٜڀِ ٳٸخځ اٿْو هخٿِ ًٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٌح ٌّځ حٿڀلڂ ٳْو 
ٻؼَْ ٷخٽ حرن أرِ ٫يُ ڃټًَه ًانِ ًرلض نٔټِ ٷزپ ٿْؤٻپ أىڀِ ًؿَْحنِ ٫ًنيُ ٫نخٵ 
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ن هَْ ڃن ٗخطِ ٿلڂ ٳؤًرليخ ٷخٽ ن٬ڂ ًٙ طـِة ؿ٫ٌش ٫ن أكي ر٬يٹ ًىِ هَْ ٿز
 نْٔټظٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٿزَحء  - 
 ٷخٽ9

ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أٍحى أڅ ّنخځ ًٟ٪ هيه ٫ڀَ ّيه حٿْڄنَ ًٷخٽ ٍد -
 ٫زخىٹ. ٷنِ ٫ٌحرٺ ٌّځ طز٬غ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٿَرْ٪ رن حٿزَحء  - 
 ٫ن أرْو9

٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٻخڅ اًح ٍؿ٪ ڃن ٓٴَ ٷخٽ آّزٌڅ طخثزٌڅ ٫خريًڅ ٿَرنخ -
 كخڃيًڅ.

٫زي حهلل ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ٬ٗزش أنزؤنخ َّٗٺ رن  - 
 آلٶ ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9

 حٓظَٰٜنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنخ ًحرن ٫ڄَ ٳَىىنخ ٌّځ ريٍ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زيس رن ٓڀْڄخڅ حٿټٚرِ كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن حٿلټڂ ٫ن  - 

 ٫زي حٿَكڄن حرن أرِ ٿْڀَ ٫ن حٿزَحء ٷخٽ9
هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷْخڃو ر٬ي حٿَٻ٩ٌ ًؿڀٌٓو رْن حٿٔـيطْن ٙ ٻخڅ ٍٻ٩ٌ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح-

 نيٍُ أّو أٳ٠پ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـْن كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٿزَحء ٷخٽ9 - 
ح٫ظڄَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ًُ حٿٸ٬يس ٳؤرَ أىپ ڃټش أڅ ّي٫ٌه ّيهپ ڃټش -

ػٚػش أّخځ ٳڀڄخ ٻظزٌح حٿټظخد ٻظزٌح ىٌح ڃخ ٷخَٟ ٫ڀْو ڃلڄي  كظَ ٷخٟخىڂ ٫ڀَ أڅ ّٸْڂ ريخ
ٌٍٓٽ حهلل ٷخٿٌح ٙ نٸَ ريٌح ٿٌ ن٬ڀڂ أنٺ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ڃن٬نخٹ ْٗجخ ًٿټن أنض ڃلڄي رن 
٫زي حهلل ٷخٽ أنخ ٌٍٓٽ حهلل ًأنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل ٷخٽ ٿ٬ڀِ حڃق ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ًحهلل ٙ 

٫ڀْو ًٓڀڂ حٿټظخد ًٿْْ ّلٔن أڅ ّټظذ ٳټظذ ڃټخڅ أڃلٌٹ أريح ٳؤهٌ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 
ٌٍٓٽ حهلل ىٌح ڃخ ٷخَٟ ٫ڀْو ڃلڄي رن ٫زي حهلل أٙ ّيهپ ڃټش حٿٔٚف اٙ حٿْٔٲ ٳِ 
حٿٸَحد ًٙ ّوَؽ ڃن أىڀيخ أكي اٙ ڃن أٍحى أڅ ّظز٬و ًٙ ّڄن٪ أكيح ڃن أٛلخرو أڅ ّٸْڂ 

ٳڀْوَؽ ٫نخ ٳٸي ڃ٠َ حٕؿپ  ريخ ٳڀڄخ ىهڀيخ ًڃ٠َ حٕؿپ أطٌح ٫ڀْخ ٳٸخٿٌح ٷپ ٿٜخكزٺ
 ٳوَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ًكيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ أنزؤنخ آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن  - 
 حٿزَحء ٷخٽ9

ح٫ظڄَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ًُ حٿٸ٬يس ٳٌٻَ ڃ٬نخه ًٷخٽ أڅ ٙ ّيهپ ڃټش -
 حٿٔٚف ًٙ ّوَؽ ڃن أىڀيخ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـْن كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٿزَحء ٷخٽ9 - 
رْنڄخ ٍؿپ ڃن أٛخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ًٳَّ ٿو كٜخڅ ڃَر١ٌ ٳِ -

حٿيحٍ ٳـ٬پ ّنٴَ ٳوَؽ حٿَؿپ ٳن٨َ ٳڀڂ َّ ْٗجخ ًؿ٬پ ّنٴَ ٳڀڄخ أٛزق ًٻَ ًٿٺ ٿڀنزِ 
 ٔټْنش نِٿض رخٿٸَآڅ.ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ طڀٺ حٿ
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 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـْن كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٿزَحء ٷخٽ9 - 
آهَ ٌٍٓس نِٿض ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڃڀش رَحءس ًآهَ آّش نِٿض هخطڄش -

 ٌٍٓس حٿنٔخء ّٔظٴظٌنٺ اٿَ آهَ حٿٌٍٔس.
ىځ كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن ٫يُ رن ػخرض ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آ - 

 حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9
ٷَأ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿ٬٘خء ًحٿظْن ًحٿِّظٌڅ ٳڀڂ أٓڄ٪ أكٔن ٌٛطخ ًٙ -

 أكٔن ٛٚس ڃنو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ ًكْٔن ٷخٙ كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ  - 

 آلٶ ٫ن حٿزَحء ٷخٽ9
  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حهلل ًڃٚثټظو ّٜڀٌڅ ٫ڀَ حٿٜٲ حٿڄٸيځ.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ًكْٔن ٷخٙ كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ9 - 
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ح٫ظڄَ ٳِ ًُ حٿٸ٬يس.-
رِ آلٶ ٫ن حٿزَحء كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ آَحثْپ ٫ن أ - 

 رن ٫خُد ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿلٔخڅ رن ػخرض حىؾ حٿڄَ٘ٻْن ٳبڅ ًٍف حٿٸيّ -

 ڃ٬ٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ ٫ڄخٍ رن ٍُّٶ ٫ن أرِ آلٶ  - 

٫ڀْو ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٓـش ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ّ٘يي رو ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 
 ًٓڀڂ ٷخٽ9

 اڅ حهلل ًڃٚثټظو ّٜڀٌڅ ٫ڀَ حٿٜٴٌٱ حًٕٽ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أ٬ٗغ رن أرِ حٿ٬٘ؼخء  - 

 ٫ن ڃ٬خًّش رن ٌّٓي رن ڃٸَڅ ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9
ٿڄَّٞ ًحطزخ٩ أڃَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٔز٪ ًنيخنخ ٫ن ٓز٪ أڃَنخ ر٬ْخىس ح-

حٿـنخثِ ًاؿخرش حٿيح٫ِ ًاٳ٘خء حٿٔٚځ ًط٘ڄْض حٿ٬خ٣ْ ًارَحٍ حٿٸٔڂ ًنَٜ حٿڄ٨ڀٌځ 
ًنيخنخ ٫ن هٌحطْڂ حٿٌىذ ًآنْش حٿٴ٠ش ًحٿلََّ ًحٿيّزخؽ ًحٗٓظزَٵ ًحٿڄْخػَ حٿلڄَ 

 ًحٿٸِٔ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ىحًى ٫ڄًَ رن ٬ٓي ٫ن ٓٴْخڅ ڃؼڀو ًٿڂ ٌّٻَ ٳْو  - 

 اٳ٘خء حٿٔٚځ ًٷخٽ نيخنخ ٫ن آنْش حٿٌىذ ًحٿٴ٠ش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ أرٌ رټَ رن ٫ْخٕ ٫ًڄخٍ رن  - 

 ٍُّٶ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٓـش ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9
 ًٽ.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حهلل ًڃٚثټظو ّٜڀٌڅ ٫ڀَ حٿٜٴٌٱ حٕ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ ًأرٌ أكڄي ٷخٙ كيػنخ ٫َْٔ رن ٫زي  - 

حٿَكڄن حٿزـڀِ ڃن رنِ رـڀش ڃن رنِ ٓڀْڂ ٫ن ٣ڀلش ٷخٽ أرٌ أكڄي كيػنخ ٣ڀلش رن 
 ڃَٜٱ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٓـش ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9
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ٌٍٓٽ حهلل ٫ڀڄنِ ٫ڄٚ ّيهڀنِ  ؿخء أ٫َحرِ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ-
حٿـنش ٳٸخٽ ٿجن ٻنض أٷَٜص حٿو٤زش ٿٸي أ٫َٟض حٿڄٔؤٿش أ٫ظٶ حٿنٔڄش ًٳٺ حٿَٷزش ٳٸخٽ 
ّخ ٌٍٓٽ حهلل أًٿْٔظخ رٌحكيس ٷخٽ ٙ اڅ ٫ظٶ حٿنٔڄش أڅ طٴَى ر٬ظٸيخ ًٳٺ حٿَٷزش أڅ ط٬ْن 

ٳؤ٬٣ڂ حٿـخث٪ ٳِ ٫ظٸيخ ًحٿڄنلش حٿٌٻٌٱ ًحٿٴِء ٫ڀَ ًُ حٿَكڂ حٿ٨خٿڂ ٳبڅ ٿڂ ط٤ٶ ًٿٺ 
ًحٓٶ حٿ٨ڄآڅ ًأڃَ رخٿڄ٬ًَٱ ًانو ٫ن حٿڄنټَ ٳبڅ ٿڂ ط٤ٶ ًٿٺ ٳټٲ ٿٔخنٺ اٙ ڃن 

 حٿوَْ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ آلٶ ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض حٿزَحء رن ٫خُد ّٸٌٽ ٿڄخ نِٿض ىٌه حّٓش ًٳ٠پ حهلل حٿـخىيّن ٫ڀَ حٿٸخ٫يّن -

ن أځ ڃټظٌځ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ طؤڃَنِ انِ ََّٟ حٿزَٜ ٷپ ٳنِٿض أؿَح ٨٫ْڄخ أطخه حر
ٯَْ أًٿِ حٿ٠ٍَ ٷخٽ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حثظٌنِ رخٿټظٲ ًحٿيًحس أً حٿڀٌف 

 ًحٿيًحس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن أرْو ٫ًڀِ رن ٛخٿق ٫ن أ٬ٗغ رن ٓڀْڂ ٫ن  - 

ٽ أرِ ٫ًزي حٿَكڄن ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أ٬ٗغ رن ٓڀْڂ ڃ٬خًّش رن ٌّٓي رن ڃٸَڅ ٷخ
 ٷخٽ9

ٓڄ٬ض ڃ٬خًّش رن ٌّٓي ٫ن حٿزَحء ٷخٽ أڃَنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٔز٪ -
ًنيخنخ ٫ن ٓز٪ أڃَنخ ر٬ْخىس حٿڄَّٞ ًحطزخ٩ حٿـنخثِ ًط٘ڄْض حٿ٬خ٣ْ ًٍى حٿٔٚځ 

ش حٿٌىذ ًحٿٴ٠ش ًحٿظوظڂ ًاؿخرش حٿيح٫ِ ًنَٜ حٿڄ٨ڀٌځ ًارَحٍ حٿٸٔڂ ًنيخنخ ٫ن آنْ
رخٿٌىذ ًٿزْ حٿلََّ ًحٿيّزخؽ ًحٿٸِٔ ًحٿڄْخػَ حٿلڄَ ًحٗٓظزَٵ ًٿڂ ٌّٻَ ٫زي حٿَكڄن 

 آنْش حٿٌىذ ًحٿٴ٠ش.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٬ٗزش ٫ن ٫يُ رن ػخرض ٫ن حٿزَحء. - 
 ّپ ڃ٬ٺ.أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿلٔخڅ ىخؿيڂ أً حىـيڂ ٳبڅ ؿزَ-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٿزَحء9 - 
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿَؿپ اًح أًّض اٿَ ٳَحٗٺ ٳٸپ حٿڀيڂ أٓڀڄض ًؿيِ -

اٿْٺ ًأٿـؤص ٧يَُ اٿْٺ ًٳٌٟض أڃَُ اٿْٺ ٍٯزش ًٍىزش اٿْٺ ٙ ڃڀـؤ ًٙ ڃنـخ اٙ 
ِٿض ًرنزْٺ حٿٌُ أٍٓڀض ٳبڅ ڃض ڃض ٫ڀَ حٿٴ٤َس ًاڅ اٿْٺ آڃنض رټظخرٺ حٿٌُ أن

 أٛزلض أٛزلض ًٷي أٛزض هَْح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٓٴْخڅ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ڄًَ رن ڃَس أً  - 

 ٷخٽ كيػنخ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن حٿزَحء9
 ٷخٽ ٬ٗزش ڃؼڀو. أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸنض ٳِ حٿٜزق ًحٿڄَٰد-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٬ٗزش ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٿزَحء ٷخٽ9 - 
ًكيػنخ حرن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ آلٶ أنو ٓڄ٪ حٿزَحء ٷخٽ ٿڄخ نِٿض ٙ ّٔظٌُ -

حٿٸخ٫يًڅ ڃن حٿڄئڃنْن ًحٿڄـخىيًڅ ٳِ ٓزْپ حهلل ى٫خ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ٳـخء رټظٲ ًٻظزيخ ٳ٘ټخ حرن أځ ڃټظٌځ َٟحٍطو ٳنِٿض ٙ ّٔظٌُ حٿٸخ٫يًڅ ڃن ُّيح 

 حٿڄئڃنْن ٯَْ أًٿِ حٿ٠ٍَ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ًحرن ؿ٬ٴَ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ  - 
 آلٶ ٷخٽ9

 ٓڄ٬ض حٿزَحء رن ٫خُد ّٸٌٽ أًَٛ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿٚ اًح أهٌ ڃ٠ـ٬و-
أڅ ّٸٌٽ حٿڀيڂ أٓڀڄض نٴِٔ اٿْٺ ًًؿيض ًؿيِ اٿْٺ ًٳٌٟض أڃَُ اٿْٺ ًأٿـؤص 
٧يَُ اٿْٺ ٍٯزش ًٍىزش اٿْٺ ٙ ڃڀـؤ ًٙ ڃنـخ ڃنٺ اٙ اٿْٺ آڃنض رټظخرٺ حٿٌُ أنِٿض 

 ًنزْٺ حٿٌُ أٍٓڀض ٳبڅ ڃخص ڃخص ٫ڀَ حٿٴ٤َس.
٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ًحرن ؿ٬ٴَ ٷخٙ كيػنخ  - 

رن ڃَس ٫ن ٬ٓي رن ٫زْيس ٫ن حٿزَحء ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼپ ًٿٺ ٷخٽ حرن 
 ؿ٬ٴَ ٷخٽ ٬ٗزش ًأهزَنِ ٫ن حٿلٔن ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد رڄؼپ ًٿٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن ٫زي حهلل رن  - 
 ِّّي ٷخٽ9

ٌ ٯَْ ٻًٌد ٷخٽ ٻنخ اًح ٛڀْنخ هڀٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كيػنخ حٿزَحء ًى-
ٳَٳ٪ ٍأٓو ڃن حٿَٻ٩ٌ ٿڂ ّلن ٍؿپ ڃنخ ٧يَه كظَ ّٔـي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ٳنٔـي.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ  - 

 آلٶ ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد9
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح أٷزپ ڃن ٓٴَ ٷخٽ آّزٌڅ طخثزٌڅ ٿَرنخ كخڃيًڅ.أڅ حٿنزِ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ ٫ن ٬ٗزش ٫ن أرِ آلٶ ٫ن  - 

 حٿَرْ٪ رن حٿزَحء ٫ن أرْو حٿزَحء رن ٫خُد ڃؼپ ًٿٺ.
٫ن أرِ آلٶ ٫ن ٫زي  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى حرن ٫خڃَ أنزؤنخ آَحثْپ - 

 حهلل رن ِّّي حٕنٜخٍُ ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد9
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح نخځ ًٟ٪ ّيه حٿْڄنَ طلض هيه ًٷخٽ حٿڀيڂ ٷنِ -

 ٫ٌحرٺ ٌّځ طز٬غ ٫زخىٹ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٬ٗزش ًٓٴْخڅ ٫ن ٫ڄًَ حرن ڃَس ٫ن ٫زي  - 

 ٿْڀَ ٫ن حرن ٫خُد أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷنض ٳِ حٿٴـَ.حٿَكڄن رن أرِ 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٿزَحء ٷخٽ9 - 
ٍأّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ حٿونيٵ ّنٸپ حٿظَحد ًٷي ًحٍٍ حٿظَحد ٬َٗ -

 ٛيٍه.
ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٫زي حهلل حرن ڃَس ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 

 حٿزَحء رن ٫خُد9
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿڂ ّيٌىّخ ًٷخٽ حٿڀيڂ انِ أٗييٹ أنِ أًٽ ڃن أكْخ ٓنش -

 ٷي أڃخطٌىخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫يُ رن ػخرض ٫ن حٿزَحء رن  - 

 ٫خُد ٷخٽ9
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ارَحىْڂ حرن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٿڄخ ڃخص -
 ٿو ڃ٬َٟخ ٳِ حٿـنش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٣ڀلش رن ڃَٜٱ ٫ن ٫زي  - 
 حٿَكڄن رن ٫ٌٓـش ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9

أً ڃنْلش ٿزن أً ىَيٍ ُٷخٷخ  ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ڃنق ڃنْلش ًٍٵ-
 ٻخڅ ٿو ٻ٬يٽ ٍٷزش ًٷخٽ ڃَس ٻ٬ظٶ ٍٷزش.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٿزَحء ٷخٽ9 - 
ڃخ ٍأّض ڃن ًُ ٿڄش أكٔن ٳِ كڀش كڄَحء ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿو ٬َٗ -

 ٿ٤ٌّپ ًٙ رخٿٸَْٜ.٠َّد ڃنټزْو ر٬ْي ڃخ رْن حٿڄنټزْن ٿْْ رخ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ًحرن ؿ٬ٴَ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ٫زي  - 

 حٿَكڄن ٫ن ٫زْي رن ٳًَُْ ڃٌٿَ رنِ ْٗزخڅ ٳِ كيّؼو ٷخٽ9
ٓؤٿض حٿزَحء رن ٫خُد ڃخ ٻَه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٕٟخكِ أً ڃخ نيَ -

ٳْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ًّيه أ٣ٌٽ ڃن ّيُ ٫نو ڃن حٕٟخكِ ٳٸخٽ ٷخځ 
أً ٷخٽ ّيُ أٷَٜ ڃن ّيه ٷخٽ أٍر٪ ٙ طـٌُ ٳِ حٿ٠لخّخ حٿ٬ٌٍحء حٿزْن ٫ٌٍىخ 
ًحٿڄ٠َّش حٿزْن ڃَٟيخ ًحٿ٬َؿخء حٿزْن ٫َؿيخ ًحٿټَْٔ حٿظِ ٙ طنٸَ ٳٸڀض ٿڀزَحء ٳبنخ 

ٔن نٸٚ ٷخٽ ٳڄخ ٻَىظو ٳي٫و نټَه أڅ ّټٌڅ ٳِ حًٕڅ نٸٚ أً ٳِ حٿ٬ْن نٸٚ أً ٳِ حٿ
 ًٙ طلَڃو ٫ڀَ أكي.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٿزَحء ٷخٽ9 - 
أطِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رؼٌد كََّ ٳـ٬پ أٛلخرو ّظ٬ـزٌڅ ڃن ٿْنو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ -

 ْن ڃن ىٌح.حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڄنخىّپ ٬ٓي رن ڃ٬خً ٳِ حٿـنش أٿ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنِ ًٻْ٪ ٫ن أرْو ٫ن حٿزَحء ٷخٽ9 - 
 ٯِح حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هڄْ ٫َ٘س ٯًِس.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٿزَحء رن  - 

 ٫خُد ٷخٽ9
ٿٸيًٍ ٳٸخٽ ڃخ ىٌه ٷڀنخ كڄَح ڃَ رنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ هْزَ ًٷي ٣زونخ ح 

 أٛزنخىخ ًكْ٘ش أً أىڀْش ٷڀنخ أىڀْش ٳٸخٽ أٻٴئىخ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٿزَحء ٷخٽ9 - 
ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿليّزْش ًحٿليّزْش رجَ ًٷخٽ ًنلن أٍر٪ ٫َ٘س ڃخثش ٷخٽ -

 ٷخٽ ٳن٩ِ ىٿٌح ػڂ ڃ٠ڄٞ ػڂ ڃؾ ًى٫خ ٷخٽ ٳًَّنخ ًأًٍّنخ.ٳبًح ٳِ حٿڄخء ٷڀش 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن ٫زي حهلل رن ِّّي  - 

 ٫ن حٿزَحء9
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح أًٍ اٿَ ٳَحٗو ًٟ٪ ّيه حٿْڄنَ طلض هيه ًٷخٽ -

 أً طـڄ٪ ٫زخىٹ.حٿڀيڂ ٷنِ ٫ٌحرٺ ٌّځ طز٬غ ٫زخىٹ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ ٳ٠ْپ ٬ّنِ حرن ڃًَُٵ ٫ن ٗٸْٶ  - 

 رن ٫ٸزش ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9
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نِٿض كخٳ٨ٌح ٫ڀَ حٿٜڀٌحص ًٛٚس حٿ٬َٜ ٳٸَأنخىخ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -
ٌح ٫ڀَ حٿٜڀٌحص ًٛٚس ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٗخء حهلل أڅ نٸَأىخ ٿڂ ّنٔويخ حهلل ٳؤنِٽ كخٳ٨

حٿ٤ٌَٓ ٳٸخٽ ٿو ٍؿپ ٻخڅ ڃ٪ ٗٸْٶ ّٸخٽ ٿو أُىَ ًىِ ٛٚس حٿ٬َٜ ٷخٽ ٷي أهزَطٺ 
 ٻْٲ نِٿض ًٻْٲ نٔويخ حهلل ط٬خٿَ ًحهلل أ٫ڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٓزخ١ كيػنخ ِّّي رن أرِ ُّخى ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن  - 
 أرِ ٿْڀَ ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9

ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح حٳظظق حٿٜٚس ٍٳ٪ ّيّو كظَ طټٌڅ اريخڃخه كٌحء ٻخڅ ٍٓ-
 أًنْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ ٷخٽ كيػنخ ڃخٿٺ ٬ّنِ حرن أرِ أنْ ٫ن  - 
 ٫ڄًَ رن حٿلَع ٫ن ٫زْي رن ٳًَُْ ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد9

ّظٸَ ڃن حٿ٠لخّخ ٳٸخٽ أٍر٪ ًٷخٽ حٿزَحء أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓجپ ڃخًح -
ًّيُ أٷَٜ ڃن ّي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٬َؿخء حٿزْن ٧ڀ٬يخ ًحٿ٬ٌٍحء حٿزْن 

 ٫ٌٍىخ ًحٿڄ٠َّش حٿزْن ڃَٟيخ ًحٿ٬ـٴخء حٿظِ ٙ طنٸَ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ9 - 
زَحء ٷخٽ ڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رؤنخّ ڃن ٓڄ٬ض أرخ آلٶ ّليع ٫ن حٿ-

حٕنٜخٍ ٳِ ڃـخٿٔيڂ ٳٸخٽ اڅ ٻنظڂ ٙري ٳخ٫ڀْن ٳخىيًح حٿٔزْپ ًٍىًح حٿٔٚځ ًأ٫ْنٌح 
حٿڄ٨ڀٌځ ٷخٽ ٫زي حهلل ٷخٽ أرِ ًٷخٽ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٫ن ٬ٗزش ٷخٽ أرٌ آلٶ ٫ن حٿزَحء 

 ًٿڂ ّٔڄ٬و أرٌ آلٶ ڃن حٿزَحء.
يػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ڄَ كيػنخ حٿلـخؽ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٿزَحء رن كيػنخ ٫زي حهلل ك - 

 ٫خُد ٷخٽ9
 ٓجپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿټٚٿش ٳٸخٽ طټٴْٺ آّش حٿْٜٲ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٿزَحء9 - 
حىؾ حٿڄَ٘ٻْن ٳبڅ ؿزَّپ ڃ٬ٺ أً أڅ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ّخ كٔخڅ -

 ًٍف حٿٸيّ ڃ٬ٺ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ ٷخٽ كيػنخ ُىَْ كيػنخ أرٌ آلٶ ٫ن  - 

 حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9
ٻنض ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ حى٫ٌح اٿِ ُّيح ّـِء أً ّؤطِ رخٿټظٲ -

ً حٿڀٌف ًحٿيًحس حٻظذ ٙ ّٔظٌُ حٿٸخ٫يًڅ ڃن حٿڄئڃنْن ًحٿڄـخىيًڅ ٳِ ٓزْپ ًحٿيًحس أ
حهلل ٷخٽ ىټٌح نِٿض ٷخٽ ٳٸخٽ حرن أځ ڃټظٌځ ًىٌ هڀٲ ٧يَه ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ر٬ْنِ 

 ٍَٟح ٷخٽ ٳنِٿض ٷزپ أڅ ّزَف ٯَْ أًٿِ حٿ٠ٍَ.
ٶ ٫ن حٿزَحء كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن كٴٚ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ آل - 

 ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أًّض اٿَ ٳَحٗٺ ٳٸپ حٿڀيڂ أٓڀڄض نٴِٔ اٿْٺ -

ًًؿيض ًؿيِ اٿْٺ ًٳٌٟض أڃَُ اٿْٺ ًأٿـؤص ٧يَُ اٿْٺ ٍٯزش ًٍىزش اٿْٺ ٙ 
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ڃڀـؤ ًٙ ڃنـخ اٙ اٿْٺ آڃنض رټظخرٺ حٿٌُ أنِٿض ًرنزْٺ حٿٌُ أٍٓڀض ٳبڅ ڃض ڃن ٿْڀظٺ 
 حٿٴ٤َس ًاڅ أٛزلض أٛزض هَْح.ڃض ًأنض ٫ڀَ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل أرٌ أكڄي كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن ٫يُ رن  - 
 ػخرض ٫ن حٿزَحء ٷخٽ9

ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأ ٳِ حٿ٬٘خء رخٿظْن ًحٿِّظٌڅ ٳڄخ ٓڄ٬ض أكيح -
 أكٔن ٌٛطخ ڃنو اًح ٷَأ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٓزخ١ رن ڃلڄي كيػنخ ُّي رن أرِ ُّخى ٫ن ٫زي كيػنخ  - 
 حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح حٳظظق حٿٜٚس ٍٳ٪ ّيّو كظَ طټٌڅ اريخڃخه كٌحء -
 أًنْو.

آلٶ ٫ن حٿزَحء رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ - 
 ٫خُد ٷخٽ9

ًحى٩ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄَ٘ٻْن ٌّځ حٿليّزْش ٫ڀَ ػٚع ڃن أطخىڂ ڃن -
٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿن َّىًه ًڃن أطَ اٿْنخ ڃنيڂ ٍىًه اٿْيڂ ٫ًڀَ أڅ ّـِء 

ٳٚ ّٸْڄٌڅ  حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿ٬خځ حٿڄٸزپ ًأٛلخرو ٳْيهڀٌڅ ڃټش ڃ٬ظڄَّن
 اٙ ػٚػخ ًٙ ّيهڀٌڅ اٙ ؿڀذ حٿٔٚف حٿْٔٲ ًحٿٸٌّ ًنلٌه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن  - 
 حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9

ٍأّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنٸپ ڃن طَحد حٿونيٵ كظَ ًحٍٍ حٿظَحد ؿڀي ر٤نو -
 ٫زي حهلل رن ًٍحكشًىٌ َّطـِ رټڀڄش 

 حٿڀيڂ ٿٌٙ أنض ڃخ حىظيّنخ
 ًٙ طٜيٷنخ ًٙ ٛڀْنخ 

 ٳؤنِٿن ٓټْنش ٫ڀْنخ
 ًػزض حٕٷيحځ اڅ ٙٷْنخ

 اڅ حًٕٿَ ٷي رٌٰح ٫ڀْنخ
 ًاڅ أٍحىًح ٳظنخ أرْنخ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ آلٶ ٷخٽ9 - 
ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كڀش كََّ ٳـ٬پ أٛلخرو ٓڄ٬ض حٿزَحء ّٸٌٽ أىيّض ٿَ-

ّڄٌٔنيخ ٬ًّـزٌڅ ڃن ٿْنيخ ٳٸخٽ ط٬ـزٌڅ ڃن ٿْن ىٌه ٿڄنخىّپ ٬ٓي رن ڃ٬خً ٳِ حٿـنش 
 هَْ ڃنيخ أً أٿْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ  - 
 ٌَٓ ّليع ٫ن حٿزَحء9حٿٔٴَ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ رټَ رن أرِ ڃ

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح حٓظْٸ٦ ٷخٽ حٿلڄي حهلل حٿٌُ أكْخنخ ڃن ر٬ي ڃخ أڃخطنخ -
ًاٿْو حٿنٌٍ٘ ٷخٽ ٬ٗزش ىٌح أً نلٌ ىٌح حٿڄ٬نَ ًاًح نخځ ٷخٽ حٿڀيڂ رخٓڄٺ أكْخ ًرخٓڄٺ 

 أڃٌص.
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ش ٫ن ٫يُ رن ػخرض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًريِ كيػنخ ٬ٗز - 
 ٷخٽ9

ٓڄ٬ض حٿزَحء رن ٫خُد ّليع ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ٳِ حرنو ارَحىْڂ -
 اڅ ٿو ڃ٬َٟخ ٳِ حٿـنش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًريِ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫يُ ٷخٽ  - 
 ريِ كيػنخ ٫يُ رن ػخرض ٷخٽ9

َحء رن ٫خُد ّٸٌٽ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓڄ٬ض حٿزَحء ًٷخٽ ريِ ٫ن حٿز-
 ٳِ ٓٴَ ٳٜڀَ حٿ٬٘خء حٓهَس ٳٸَأ ربكيٍ حٿَٻ٬ظْن رخٿظْن ًحٿِّظٌڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًريِ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫يُ ٷخٽ  - 
 ريِ ٷخٽ أنزؤنخ ٫يُ رن ػخرض ٷخٽ9

ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿلٔخڅ رن ػخرض ٓڄ٬ض حٿزَحء رن ٫خُد ّليع أڅ ٌٍٓ-
 ىخؿيڂ أً حىـيڂ ًؿزَّپ ڃ٬ٺ ٷخٽ ريِ حىـيڂ ًىخؿيڂ أً ٷخٽ حىـيڂ أً ىخؿيڂ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش أنخ ٫يُ رن ػخرض ٷخٽ9 - 
 ٓڄ٬ض حٿزَحء ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٿلٔخڅ حىـيڂ أً-

 ىخؿيڂ ًؿزَّپ ڃ٬ٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀڄش رن ٻيْپ ٫ن  - 

 أرِ كـْٴش ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9
ًرق أرٌ رَىس ٷزپ حٿٜٚس ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أريٿيخ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ -

ش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حهلل ٿْْ ٫نيُ اٙ ؿ٫ٌش ًأ٧نو ٷي ٷخٽ هَْ ڃن ٓن
 حؿ٬ڀيخ ڃټخنيخ ًٿن طـِة أً طٌٳِ ٫ن أكي ر٬يٹ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ِّّي رن أرِ ُّخى ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض حرن أرِ ٿْڀَ ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿزَحء ّليع ٷٌڃخ ٳْيڂ ٻ٬ذ رن ٫ـَس ٷخٽ ٍأّض -

 و ًٓڀڂ كْن حٳظظق حٿٜٚس ٍٳ٪ ّيّو.ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ُرْي حّٕخڃِ ٫ن  - 

 حٿ٬٘زِ ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ أًٽ ڃخ نزيأ رو ٳِ ٌّڃنخ ىٌح نٜڀِ ػڂ نَؿ٪ -

ًرق ٳبنڄخ ىٌ ٿلڂ ٷيڃو ٕىڀو ٿْْ ڃن حٿنٔٺ ٳننلَ ٳڄن ٳ٬پ ًٿٺ ٳٸي أٛخد ٓنظنخ ًڃن 
ٳِ ِٗء ٷخٽ ًٻخڅ أرٌ رَىس رن نْخٍ ٷي ًرق ٳٸخٽ اڅ ٫نيُ ؿ٫ٌش هَْ ڃن ڃٔنش ٳٸخٽ 

 اًرليخ ًٿن طـِة ٫ن أكي ر٬يٹ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٫ٌٱ ٫ن ڃْڄٌڅ أرِ ٫زي حهلل  - 

 ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9
ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رلٴَ حٿونيٵ ٷخٽ ٫ًَٝ ٿنخ ٛوَس ٳِ ڃټخڅ أڃَنخ ٍٓ-

ڃن حٿونيٵ ٙ طؤهٌ ٳْيخ حٿڄ٬خًٽ ٷخٽ ٳ٘ټٌىخ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳـخء 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٫ٌٱ ًأكٔزو ٷخٽ ًٟ٪ ػٌرو ػڂ ىز٢ اٿَ حٿٜوَس 

ٳټَٔ ػڀغ حٿلـَ ًٷخٽ حهلل أٻزَ أ٤٫ْض  ٳؤهٌ حٿڄ٬ٌٽ ٳٸخٽ رخٓڂ حهلل ٳ٠َد َٟرش
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ڃٴخطْق حٿ٘خځ ًحهلل انِ ٕرَٜ ٷٌٍٜىخ حٿلڄَ ڃن ڃټخنِ ىٌح ػڂ ٷخٽ رٔڂ حهلل ًَٟد 
أهٍَ ٳټَٔ ػڀغ حٿلـَ ٳٸخٽ حهلل أٻزَ أ٤٫ْض ڃٴخطْق ٳخٍّ ًحهلل انِ ٕرَٜ حٿڄيحثن 

٪ رٸْش ًأرَٜ ٷَٜىخ حٕرْٞ ڃن ڃټخنِ ىٌح ػڂ ٷخٽ رٔڂ حهلل ًَٟد َٟرش أهٍَ ٳٸڀ
 حٿلـَ ٳٸخٽ حهلل أٻزَ أ٤٫ْض ڃٴخطْق حٿْڄن ًحهلل انِ ٕرَٜ أرٌحد ٛن٬خء ڃن ڃټخنِ ىٌح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىًٌس كيػنخ ٫ٌٱ ٫ن ڃْڄٌڅ ٷخٽ أهزَنِ حٿزَحء رن  - 
 ٫خُد حٕنٜخٍُ ٳٌٻَه.

ٓلٶ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٌّٓٲ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ ا - 
 حٿزَحء9

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٠ّ٪ ّيه حٿْڄنَ طلض هيه ٫ني ڃنخڃو ًّٸٌٽ -
 حٿڀيڂ ٷنِ ٫ٌحرٺ ٌّځ طز٬غ ٫زخىٹ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ حٿْ٘زخنِ ٫ن ٫يُ رن ػخرض ٫ن  - 
 حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9

 لٔخڅ رن ػخرض حىؾ حٿڄَ٘ٻْن ٳبڅ ؿزَّپ ڃ٬ٺ.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ًحرن نڄَْ ٷخٙ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٫يُ رن ػخرض  - 

٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ ِّّي اڅ ٫يُ رن ػخرض أهزَه أڅ حٿزَحء رن ٫خُد أهزَه أنو 
ٓهَس ًٷَأ ٳْيخ رخٿظْن ٛڀَ ًٍحء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٬٘خء ٷخٽ حرن نڄَْ ح

 ًحٿِّظٌڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ أنزؤنخ حٕؿڀق ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٿزَحء رن  - 

 ٫خُد ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ڃن ڃٔڀڄْن ّڀظٸْخڅ ٳْظٜخٳلخڅ اٙ ٯٴَ ٿيڄخ ٷزپ -

 أڅ ّظٴَٷخ.
كيػنخ حٕؿڀق ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٿزَحء رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڀَ - 

 ٫خُد ٷخٽ9
 ڃخ ٍأّض ٍؿٚ ٷ٢ أكٔن ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كڀش كڄَحء.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ َّٗٲ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٿزَحء رن  - 

ٓـي حٿنزِ  ٫خُد أنو ًٛٲ حٿٔـٌى ٷخٽ ٳز٢ٔ ٻٴْو ًٍٳ٪ ٫ـِْطو ًهٌٍ ًٷخٽ ىټٌح
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ِّّي رن أرِ ُّخى ٫ن  - 
 ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9

 ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٻزَ ٍٳ٪ ّيّو كظَ نٍَ اريخڃْو ٷَّزخ ڃن أًنْو.-
يػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ٫زي حهلل رن كيػنخ ٫زي حهلل ك - 

 ٫زي حهلل ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد9
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓجپ أنٜڀِ ٳِ أ٤٫خڅ حٗرپ ٷخٽ ٙ ٷخٽ أنٜڀِ ٳِ -

ڃن ٿلٌځ حٿٰنڂ  ڃَحرٞ حٿٰنڂ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ أٳنظٌٟؤ ڃن ٿلٌځ حٗرپ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ أنظٌٟؤ
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ٷخٽ ٙ ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٫زي حهلل رن ٫زي حهلل ٍحُُ ًٻخڅ ٷخِٟ حٿَُ ًٻخنض ؿيطو 
 ڃٌٙس ٿ٬ڀِ أً ؿخٍّش ٷخٽ ٫زي حهلل ٷخٽ أرِ ًًٍحه ٫نو آىځ ٬ًْٓي رن ڃًَٔٵ ًٻخڅ ػٸش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ ًڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ  - 
نخ ٣ڀلش رن ڃَٜٱ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٓـش ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ حرن كيػ

 ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ9
ٓڄ٬ض ٣ڀلش حٿْخڃِ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٓـش ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿزَحء رن ٫خُد -

ّليع ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن ڃنق ڃنْلش ًٍٵ أً ىَيٍ ُٷخٷخ أً ٓٸَ ٿزنخ 
نٔڄش ًڃن ٷخٽ ٙ اٿو اٙ حهلل ًكيه ٙ َّٗٺ ٿو ٿو حٿڄڀٺ ًٿو حٿلڄي  ٻخڅ ٿو ٫يٽ ٍٷزش أً

ًىٌ ٫ڀَ ٻپ ِٗء ٷيَّ ٫َ٘ ڃَحٍ ٻخڅ ٿو ٫يٽ ٍٷزش أً نٔڄش ًٻخڅ ّؤطْنخ اًح ٷڄنخ اٿَ 
حٿٜٚس ٳْڄٔق ٛيًٍنخ أً ٫ٌحطٸنخ ّٸٌٽ ٙ طوظڀٲ ٛٴٌٳټڂ ٳظوظڀٲ ٷڀٌرټڂ ًٻخڅ ّٸٌٽ 

أً حٿٜٴٌٱ حًٕٽ ًٷخٽ ُّنٌح حٿٸَآڅ  اڅ حهلل ًڃٚثټظو ّٜڀٌڅ ٫ڀَ حٿٜٲ حًٕٽ
 رؤٌٛحطټڂ ٻنض نْٔظيخ ٳٌٻَنْيخ حٿ٠لخٹ رن ڃِحكڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنِ ٓڀْڄخڅ ٫ن ڃٔڀڂ رن  - 
 حٿ٠لخٹ ٫ن حٿزَحء ٷخٽ9

ڃخص ارَحىْڂ حرن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً حرن ٿو حرن ٓظش ٫َ٘ ٗيَح ًىٌ -
ْٟ٪ ٷخٽ ّلَْ أٍحه ارَحىْڂ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٿو ڃ٬َٟخ ٍ

 ّظڂ ٍٟخ٫و ٳِ حٿـنش.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنخ أرٌ آلٶ ٫ن حٿزَحء رن ٫خُد ٷخٽ9 - 
ْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿو ٍؿپ ّخ أرخ ٫ڄخٍس أًٿْظڂ ٌّځ كنْن ٷخٽ ٙ ًحهلل ڃخ ًٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀ-

ًٿټن ًٿَ ٫َٓخڅ حٿنخّ طڀٸظيڂ ىٌحُڅ رخٿنزپ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ رٰڀش 
ر٠ْخء ًأرٌ ٓٴْخڅ رن حٿلَع آهٌ رڀـخڃيخ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ أنخ 

 حٿنزِ ٙ ٻٌد أنخ حرن ٫زي حٿڄ٤ڀذ.
ِ آلٶ ٫ن حٿزَحء رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ آَحثْپ ٫ن أر - 

 ٫خُد ٷخٽ9
ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نلٌ رْض حٿڄٸيّ ٓظش ٫َ٘ ٗيَح أً ٓز٬ش ٫َ٘ -

ٗيَح ػڂ ًؿو اٿَ حٿټ٬زش ًٻخڅ ّلذ ًٿٺ ٳؤنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷي نٍَ طٸڀذ ًؿيٺ ٳِ 
حٿٔڄخء ٳڀنٌٿْنٺ ٷزڀش طَٟخىخ ٳٌٽ ًؿيٺ ٤َٗ حٿڄٔـي حٿلَحځ حّٓش ٷخٽ ٳڄَ ٍؿپ ٛڀَ 

٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٬َٜ ٫ڀَ ٷٌځ ڃن حٕنٜخٍ ًىڂ ٍٻ٩ٌ ٳِ ٛٚس ڃ
حٿ٬َٜ نلٌ رْض حٿڄٸيّ ٳٸخٽ ىٌ ّ٘يي أنو ٛڀَ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ًأنو ٷي ًؿو اٿَ حٿټ٬زش ٷخٽ ٳخنلَٳٌح ًىڂ ٍٻ٩ٌ ٳِ ٛٚس حٿ٬َٜ.
رن ٫زْي كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ڃ٬َٔ ًڃلڄي  - 

 ٫يُ رن ػخرض ٫ن حٿزَحء ٷخٽ9
 ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأ ٳِ حٿ٬٘خء ٷخٽ ڃلڄي حٕهَځ رخٿظْن ًحٿِّظٌڅ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ًحرن نڄَْ أنزؤنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن  - 

 ٫خُد ٷخٽ٣9ڀلش رن ڃَٜٱ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٫ٌٓـش ٫ن حٿزَحء رن 
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 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ُّنٌح حٿٸَآڅ رؤٌٛحطټڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن ٫زي حهلل رن ِّّي  - 

 ٫ن حٿزَحء ٷخٽ9
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٍٳ٪ ٍأٓو ڃن حٿَٻ٩ٌ ٿڂ ّلن ٍؿپ ڃنخ ٧يَه -

 كظَ ّٔـي ػڂ نٔـي.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن ػخرض رن ٫زْي ٫ن حرن  - 

 حٿزَحء ٫ن حٿزَحء ٷخٽ9
ٻنخ اًح ْٛنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃڄخ أكذ أً نلذ أڅ نٸٌځ ٫ن ّڄْنو -

 ًٓڄ٬ظو ّٸٌٽ ٍد ٷنِ ٫ٌحرٺ ٌّځ طـڄ٪ ٫زخىٹ أً طز٬غ ٫زخىٹ.
أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ أرٌ ؿنخد ٫ن ِّّي رن حٿزَحء ٫ن أرْو  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 

 حٿزَحء9
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ه٤ذ ٫ڀَ ٷٌّ أً ٫ٜخ.-

 أتٟ اٌغٕاتً تٓ تؼىه سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّخى رن ٫زي حهلل حٿزټخثِ ٷخٽ كيػنخ ڃنٌٍٜ ًح٫ٕڄٖ  - 

 حٌٕٓى ٫ن أرِ حٿٔنخرپ ٷخٽ٫9ن ارَحىْڂ ٫ن 
ًٿيص ٓز٬ْش ر٬ي ًٳخس ًُؿيخ رؼٚع ٫ًَّ٘ن أً هڄْ ٫ًَّ٘ن ٿْڀش ٳظٌ٘ٳض ٳؤطَ -

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَ ٳٸخٽ أڅ طٴ٬پ ٳٸي ڃ٠َ أؿڀيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ًٴخڅ ٷخٽ  - 

 ٍ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن حٌٕٓى ٫ن أرِ حٿٔنخرپ رن ر٬ټٺ ٷخٽ9كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ ڃنٌٜ
٬ًٟض ٓز٬ْش رنض حٿلَع ر٬ي ًٳخس ًُؿيخ رؼٚع ٫ًَّ٘ن أً هڄْ ٫ًَّ٘ن ٿْڀش -

ٳڀڄخ ط٬ڀض طٌ٘ٳض ٿڀنټخف ٳؤنټَ ًٿٺ ٫ڀْيخ ًًٻَ ًٿٺ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ اڅ 
 طٴ٬پ ٳٸي كپ أؿڀيخ ٷخٽ ٫ٴخڅ ٳٸي هڀِ أؿڀيخ.

 تٓ ػذٞ تٓ اٌؽّشاء اٌض٘شٞ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ. ػثذ اهللؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ أنزؤنخ ٬ْٗذ ٫ن حٿِىَُ أنزؤنخ أرٌ ٓڀڄش رن  - 

 ٫زي حٿَكڄن أنزؤنخ ٫زي حهلل رن ٫يُ رن حٿلڄَحء حٿِىَُ أهزَه9
هلل انٺ ٿوَْ أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ًحٷٲ رخٿلًٍِس ٳِ ٌٓٵ ڃټش ًح-

 أٍٝ ًأكذ أٍٝ حهلل اٿَ حهلل ٫ِ ًؿپ ًٿٌٙ أنِ أهَؿض ڃنٺ ڃخ هَؿض.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد رن ارَحىْڂ كيػنخ أرِ ٫ن ٛخٿق ٷخٽ9 - 
ٷخٽ حرن ٗيخد أهزَنِ أرٌ ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن أڅ ٫زي حهلل رن ٫يُ رن حٿلڄَحء -

٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ًحٷٲ رخٿلًٍِس ڃن ڃټش ّٸٌٽ ٿڄټش  أهزَه أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل
ًحهلل انٺ ٕهَْ أٍٝ حهلل ًأكذ أٍٝ حهلل اٿَ حهلل ٫ِ ًؿپ ًٿٌٙ أنِ أهَؿض ڃنٺ ڃخ 

 هَؿض.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن أرِ ٓڀڄش  - 

 رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرِ ىََّس ٷخٽ9
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هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿلًٍِس ٳٸخٽ ٫ڀڄض أنٺ هَْ أٍٝ حهلل ًأكذ ًٷٲ حٿنزِ ٛڀَ ح-
حٍٕٝ اٿَ حهلل ًٿٌٙ أڅ أىڀٺ أهَؿٌنِ ڃنٺ ڃخ هَؿض ٷخٽ ٫زي حٿَُحٵ ًحٿلًٍِس 

 ٫ني رخد حٿلنخ٣ْن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن هخٿي كيػنخ ٍرخف ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن ڃلڄي رن  - 

 ٓڀڄش رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن ر٠٬يڂ9ڃٔڀڂ رن ٗيخد حٿِىَُ ٫ن أرِ 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ًىٌ ٳِ ٌٓٵ حٿلًٍِس ًحهلل انٺ ٿوَْ أٍٝ حهلل -

 ًأكذ حٍٕٝ اٿَ حهلل ًٿٌٙ أنِ أهَؿض ڃنٺ ڃخ هَؿض.
 أتٟ شٛس اٌفّٟٙ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

ن ٻظخرو أنزؤنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ُٻَّخ ّلَْ رن آلٶ ڃ - 
ًكيػنخه آلٶ رن ٫َْٔ كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ِّّي رن ٫ڄًَ ٫ن أرِ ػٌٍ ٷخٽ آلٶ 

 حٿٴيڄِ ٷخٽ9
ٻنخ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّڃخ ٳؤطَ رؼٌد ڃن ػْخد حٿڄ٬خٳَ ٳٸخٽ أرٌ -

و ًٓڀڂ ٙ ٓٴْخڅ ٿ٬ن حهلل ىٌح حٿؼٌد ًٿ٬ن ڃن ٬ّڄپ ٿو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ
 طڀ٬نيڂ ٳبنيڂ ڃنِ ًأنخ ڃنيڂ ًٷخٽ آلٶ ًٿ٬ن حهلل ڃن ٬ّڄڀو.

 ؼشٍِح اٌؼٕثشٞ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٷَس رن هخٿي ٫ن َٟٯخڃش حرن ٫ڀْزش رن  - 

 كَڃڀش حٿ٬نزَُ ٷخٽ9
ًٓڀڂ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أًٛنِ كيػنِ أرِ ٫ن أرْو ٷخٽ أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ٷخٽ حطٶ حهلل ًاًح ٻنض ٳِ ڃـڀْ ٳٸڄض ڃنو ٳٔڄ٬ظيڂ ّٸٌٿٌڅ ڃخ ٬ّـزٺ ٳخثظو ًاًح ٓڄ٬ظيڂ 
 ّٸٌٿٌڅ ڃخ طټَه ٳخطَٻو.

 ٔث١ػ تٓ ؽش٠ػ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓڀڄش رن نز٢ْ ٫ن أرْو ًٻخڅ ٷي كؾ ڃ٪  - 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9 حٿنزِ
 ٍأّظو ّو٤ذ ٌّځ ٫َٳش ٫ڀَ ر٬َْه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ُٻَّخ رن أرِ ُحثيس كيػنِ أرٌ ڃخٿٺ  - 

 حٕٗـ٬ِ كيػنِ نز٢ْ رن ٢َّٗ ٷخٽ9
انِ ٿَىّٲ أرِ ٳِ كـش حٿٌىح٩ اً طټڀڂ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڄض ٫ڀَ ٫ـِ -

ُ ٫ڀَ ٫خطٶ أرِ ٳٔڄ٬ظو ّٸٌٽ أُ ٌّځ أكَځ ٷخٿٌح ىٌح حٿٌْځ ٷخٽ ٳؤُ حٿَحكڀش ٳ٬ٌٟض ّي
رڀي أكَځ ٷخٿٌح ىٌح حٿزڀي ٷخٽ ٳؤُ ٗيَ أكَځ ٷخٿٌح ىٌح حٿ٘يَ ٷخٽ ٳبڅ ىڃخءٻڂ ًأڃٌحٿټڂ 
٫ڀْټڂ كَحځ ٻلَڃش ٌّڃټڂ ىٌح ٳِ ٗيَٻڂ ىٌح ٳِ رڀيٻڂ ىٌح ىپ رڀٰض ٷخٿٌح ن٬ڂ ٷخٽ حٿڀيڂ 

 حٗيي حٿڀيڂ حٗيي.
حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿلڄْي رن ٫زي حٿَكڄن أرٌ ّلَْ حٿلڄخنِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي  - 

 كيػنخ ٓڀڄش رن نز٢ْ ٷخٽ9
ٻخڅ أرِ ًؿيُ ٫ًڄِ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أهزَنِ أرِ ٷخٽ ٍأّض حٿنزِ -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ ٫ْ٘ش ٫َٳش ٫ڀَ ؿڄپ أكڄَ ٷخٽ ٷخٽ ٓڀڄش أًٛخنِ أرِ 
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خ أرض انِ ٙ أ٣ْٸيخ ٷخٽ ٳخن٨َ حٿَٻ٬ظْن ٷزپ حٿٴـَ ٳٚ طي٫يڄخ ًٙ رٜٚس حٿٔلَ ٷڀض ّ
 ط٘وٜن ٳِ حٿٴظنش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ ٍحٳ٪ رن ٓڀڄش ٬ّنِ حٕٗـ٬ِ  - 
 ًٓخٿڂ رن أرِ حٿـ٬ي ٫ن أرْو ٷخٽ9

ٓڀڂ ًٻخڅ ٍىٳخ كيػنِ ٓڀڄش رن نز٢ْ حٕٗـ٬ِ أڅ أرخه ٷي أىٍٹ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً-
هڀٲ أرْو ٳِ كـش حٿٌىح٩ ٷخٽ ٳٸڀض ّخ أرض أٍنِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٷڂ ٳوٌ 
رٌح٤ٓش حٿَكپ ٷخٽ ٳٸڄض ٳؤهٌص رٌح٤ٓش حٿَكپ ٳٸخٽ حن٨َ اٿَ ٛخكذ حٿـڄپ حٕكڄَ 

 حٿٌُ ٌّڃت رْيه ٳِ ّيه حٿٸ٠ْذ.
 أتٟ واً٘ ٚاعّٗ ل١ظ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

 كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن آڄخ٫ْپ رن أرِ هخٿي ٫ن أهْو ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل - 
 ٻخىپ ٷخٽ آڄخ٫ْپ9

ٷي ٍأّض أرخ ٻخىپ ٷخٽ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ حٿنخّ ٌّځ ٫ْي ٫ڀَ -
 نخٷش هَڃخء ًكزِ٘ ڃڄٔٺ رو٤خڃيخ.

 ؼاسشح تٓ ٚ٘ة سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃ٬زي حرن هخٿي ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 

 ٓڄ٬ض كخٍػش رن ًىذ ٷخٽ9
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ طٜيٷٌح ٳٌْٗٺ حٿَؿپ ّڄِ٘ رٜيٷظو -

ٳْٸٌٽ حٿٌُ أ٤٫ْيخ ٿٌ ؿجض ريخ رخٕڃْ ٷزڀظيخ ًأڃخ حٓڅ ٳٚ كخؿش ٿِ ٳْيخ ٳٚ ّـي ڃن 
 ّٸزڀيخ.

ِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن كخٍػش رن ًىذ كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 
 حٿوِح٫ِ ٷخٽ9

ٛڀْض ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٨يَ ًحٿ٬َٜ رڄنَ أٻؼَ ڃخ ٻخڅ حٿنخّ ًآڃنو -
 ٍٻ٬ظْن.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ڃ٬زي رن هخٿي ٷخٽ9 - 
خٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٙ أهزَٻڂ ٓڄ٬ض كخٍػش رن ًىذ حٿوِح٫ِ ّٸٌٽ ٷ-

رؤىپ حٿـنش ٻپ ٬ْٟٲ ڃظ٬٠ٲ ٿٌ ّٸٔڂ ٫ڀَ حهلل ٕرَه أٙ أهزَٻڂ رؤىپ حٿنخٍ ٻپ ؿٌح٥ 
 ؿ٨٬َُ ڃٔظټزَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٬ٗزش ٫ن ڃ٬زي رن هخٿي ٷخٽ ٓڄ٬ض كخٍػش  - 
 رن ًىذ ٷخٽ9

ڀڂ طٜيٷٌح ٳبنو ٌّٗٺ أكيٻڂ أڅ ّوَؽ رٜيٷظو ٳٚ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ-
 ّـي ڃن ّٸزڀيخ ڃنو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ڃ٬زي رن هخٿي  - 
 ٫ن كخٍػش رن ًىذ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٙ أنزجټڂ رؤىپ حٿـنش ٻپ ٬ْٟٲ ڃظ٬٠ٲ ٿٌ أٷٔڂ -
 أٙ أنزجټڂ رؤىپ حٿنخٍ ٻپ ٫ظپ ؿٌح٥ ڃٔظټزَ.٫ڀَ حهلل ٕرَه 
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 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض أرخ آلٶ ّليع ٫ن كخٍػش رن ًىذ حٿوِح٫ِ ٷخٽ ٛڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٻؼَ ڃخ ٻنخ ًآڃنو رڄنَ ٍٻ٬ظْن.
 رٌ ن٬ْڂ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃ٬زي رن هخٿي ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أ - 
ٓڄ٬ض كخٍػش رن ًىذ حٿوِح٫ِ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ -

 حٿليّغ.
 ػّشٚ تٓ ؼش٠س سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ڃ٬َٔ ًحٿڄ٬ٌٔىُ ٫ن حٿٌٿْي رن َّٓ٪  - 
 ٫ن ٫ڄًَ رن كَّغ ٷخٽ9

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأ ٳِ حٿٴـَ اًح حٿ٘ڄْ ٻٌٍص ًٓڄ٬ظو ّٸٌٽ -
 ًحٿڀْپ اًح ٬ٔ٫ْ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ڃٔخًٍ حٿٌٍحٵ ٫ن ؿ٬ٴَ رن ٫ڄًَ رن  - 
 كَّغ ٫ن أرْو9

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ه٤ذ حٿنخّ ٫ًڀْو ٫ڄخڃش ٌٓىحء.-
هلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻ٬ْليػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿٔيُ ٫ڄن ٓڄ٪ ٫ڄًَ رن كيػنخ ٫زي ح - 

 كَّغ ّٸٌٽ9
 ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ن٬ڀْو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿٔيُ كيػنِ ڃن ٓڄ٪  - 

 ٫ڄًَ رن كَّغ ٷخٽ9
 ن٬ڀْن ڃوٌٜٳْن.ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٳِ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلـخؽ حٿڄلخٍرِ ٫ن  - 

 أرِ حٌٕٓى ٫ن ٫ڄًَ رن كَّغ ٷخٽ9
ٛڀْض هڀٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔڄ٬ظو ّٸَأ أٙ أٷٔڂ رخٿونْ حٿـٌحٍ -

 حٿټنْ.
يػنخ ڃ٬َٔ ٫ن حٿٌٿْي رن َّٓ٪ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي ك - 

 ٫ڄًَ رن كَّغ ٷخٽ9
 ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷَأ ٳِ حٿٴـَ ًحٿڀْپ اًح ٬ٔ٫ْ.-

 عؼ١ذ تٓ ؼش٠س سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنِ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ ٬ّنِ حرن ڃيخؿَ  - 

 رن كَّغ أم ٿ٬ڄًَ رن كَّغ ٷخٽ٫9ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٫ن ٬ْٓي 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن رخ٩ ىحٍح أً ٫ٸخٍح ٳڀڂ ّـ٬پ ػڄنيخ ٳِ ڃؼڀو ٻخڅ -

 ٷڄنخ أڅ ٙ ّزخٍٹ ٿو ٳْو.
 ػثذ اهلل تٓ ٠ض٠ذ األٔصاس سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

يُ رن ػخرض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ًحرن ؿ٬ٴَ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ - 
 ٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ِّّي حٕنٜخٍُ ّليع ٷخٽ9
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 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿنيزش ًحٿڄؼڀش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رَ٘ كيػنِ ٫زي حٿـزخٍ رن ٫زخّ ٫ن ٫يُ  - 

 رن ػخرض ٫ن ٫زي حهلل رن ِّّي حٿو٤ڄِ ٷخٽ9
 هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻپ ڃ٬ًَٱ ٛيٷش.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ ٫ن ٬ٗزش ٫ن ٫يُ رن ػخرض ٫ن  - 

 ٫زي حهلل رن ِّّي حٿو٤ڄِ ًىٌ حٕنٜخٍُ ٷخٽ9
 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿنيزش ًحٿڄؼڀش.-

 أتٟ ظؽ١فح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
 كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ٌڅ رن أرِ ؿلْٴش ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل  - 
ٓڄ٬ض أرِ ّليع ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٛڀَ رخٿز٤لخء ًرْن ّيّو ٫نِس -

 حٿ٨يَ ٍٻ٬ظْن ًحٿ٬َٜ ٍٻ٬ظْن ّڄَ ڃن ًٍحثو حٿڄَأس ًحٿلڄخٍ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن كټڂ ٷخٽ9 - 
أرخ ؿلْٴش ٷخٽ هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿيخؿَس ٳٜڀَ حٿ٨يَ ٓڄ٬ض -

رخٿز٤لخء ٍٻ٬ظْن ًحٿ٬َٜ ٍٻ٬ظْن ًرْن ّيّو ٫نِس ًطٌٟؤ ٳـ٬پ حٿنخّ ّؤهًٌڅ ڃن 
 ٫ٌڅ ّڄَ ڃن ًٍحثو حٿڄَأس ًحٿلڄخٍ.كيّغ ٳ٠پ ًٌٟثو ًٳِ 

ِ هخٿي كيػنِ أرٌ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ آڄخ٫ْپ ٬ّنِ حرن أر - 
 ؿلْٴش9

 أنو ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻخڅ أٗزو حٿنخّ رو حٿلٔن رن ٫ڀِ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ُٻَّخ رن أرِ ُحثيس ٷخٽ9 - 
أهزَنِ ڃخٿٺ رن ڃٌٰٽ ٫ًڄَ رن أرِ ُحثيس ٫ن ٫ٌڅ رن أرِ ؿلْٴش ٫ن أرْو ٷخٽ ٛڀَ -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٕر٤ق حٿ٨يَ ًحٿ٬َٜ ٍٻ٬ظْن ٍٻ٬ظْن ًرْن ّيّو رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل
 ٫نِس ٷي أٷخڃيخ رْن ّيّو ّڄَ ڃن ًٍحثيخ حٿنخّ ًحٿلڄخٍ ًحٿڄَأس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ أرٌ رټَ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن أرِ  - 
 ؿلْٴش ٷخٽ9

 ٿ٬َٜ ٍٻ٬ظْن.ٛڀْض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٕر٤ق ح-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أهزَنخ آڄخ٫ْپ رن أرِ هخٿي ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض أرخ ؿلْٴش ٷخٽ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًاڅ ٻخڅ أٗزو حٿنخّ رو -

 حٿلٔن رن ٫ڀِ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنِ ًىذ رن ؿََّ كيػنِ ٬ٗزش ٫ن ٫ٌڅ رن أرِ ؿلْٴش  - 
 ن أرْو٫9
أنو ٗيي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ حٿ٨يَ رخٿز٤لخء ٍٻ٬ظْن ًحٿ٬َٜ ٍٻ٬ظْن -

 ًرْن ّيّو ٫نِس ّڄَ ڃن ًٍحثيخ حٿلڄخٍ ًحٿڄَأس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن أرِ  - 

 ؿلْٴش ٷخٽ9
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خٕر٤ق حٿ٬َٜ ٍٻ٬ظْن ٷخٽ ٷْپ ٿو ڃؼپ ڃن ٛڀْض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر-
 أنض ٌّڃجٌ ٷخٽ أرَُ حٿنزپ ًأٍّ٘يخ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫ٌڅ ٫ن أرْو9 - 
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَؽ ٳِ كڀش كڄَحء ٳَٻِ ٫نِس ٳـ٬پ ّٜڀِ اٿْيخ -

 خٍ ًحٿڄَأس.رخٿز٤لخء ّڄَ ڃن ًٍحثيخ حٿټڀذ ًحٿلڄ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ڄَ كيػنخ ٌّنْ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن أرِ  - 

 ؿلْٴش ًىذ رن ٫زي حهلل حٿٌٔحثِ ٷخٽ9
ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ رخٕر٤ق حٿ٬َٜ ٍٻ٬ظْن ػڂ ٷيځ رْن ّيّو -

 ٗٴظو حٿٔٴڀَ. ٫نِس رْنو ًرْن ڃخٍس حٿ٤َّٶ ًٍأّض حٿْ٘ذ ر٬نٴٸظو أٓٴپ ڃن
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ ُىَْ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حرن  - 

 أرِ ؿلْٴش ٫ن أرْو ٷخٽ9
 ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ رخٕر٤ق ٛٚس حٿ٬َٜ ٍٻ٬ظْن.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڀِ رن حٕٷڄَ ٷخٽ9 - 
 أهزَنِ أرٌ ؿلْٴش ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ آٻپ ڃظټؤ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن ًىذ  - 

 حٿٌٔحث9ِ
 أنو ٛڀَ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٕر٤ق حٿ٬َٜ ٍٻ٬ظْن.-
 يػنخ ٬ٗزش أهزَنِ ٫ٌڅ رن أرِ ؿلْٴش ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ك - 
ٍأّض أرِ حٗظٍَ كـخڃخ ٳؤڃَ رخٿڄلخؿڂ ٳټَٔص ٷخٽ ٳٔؤٿظو ٫ن ًٿٺ ٳٸخٽ اڅ ٌٍٓٽ حهلل -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن ػڄن حٿيځ ًػڄن حٿټڀذ ًٻٔذ حٿزِٰ ًٿ٬ن حٿٌحٗڄش 
 ًحٿڄٔظٌٗڄش ًآٻپ حٿَرخ ًڃٌٻڀو ًٿ٬ن حٿڄٌٍٜ.

 كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش أهزَنِ حٿلټڂ ٫ن أرِ ؿلْٴش ٷخٽ9 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 
هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿيخؿَس ٷخٽ ٳظٌٟؤ ٳـ٬پ حٿنخّ ّظڄٔلٌڅ رٴ٠پ -

 ًٌٟثو ٳٜڀَ حٿ٨يَ ٍٻ٬ظْن ًرْن ّيّو ٫نِس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ َّٗٺ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن ًىذ ًىٌ أرٌ  - 

 9ؿلْٴش ٷخٽ
 أڃنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄنَ ٳَٻِ ٫نِس ٿو رْن ّيّو ٳٜڀَ رنخ ٍٻ٬ظْن.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ٌڅ رن أرِ ؿلْٴش ٫ن  - 

 أرْو ٷخٽ9
ٍأّض رٚٙ ّئًڅ ًّيًٍ ًأطظز٪ ٳخه ىينخ ىينخ ًأٛز٬خه ٳِ أًنْو ٷخٽ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

و ًٓڀڂ ٳِ ٷزش ٿو كڄَحء أٍحىخ ڃن أىځ ٷخٽ ٳوَؽ رٚٽ رْن ّيّو رخٿ٬نِس ٳَٻِىخ حهلل ٫ڀْ
ٳٜڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٫زي حٿَُحٵ ًٓڄ٬ظو رڄټش ٷخٽ رخٿز٤لخء ّڄَ 
رْن ّيّو حٿټڀذ ًحٿڄَأس ًحٿلڄخٍ ٫ًڀْو كڀش كڄَحء ٻؤنِ أن٨َ اٿَ رَّٶ ٓخٷْو ٷخٽ 

 ٓٴْخڅ نَحىخ كزَس.
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زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ىحًى كيػنخ ٫ڄَ رن أرِ ُحثيس كيػنِ ٫ٌڅ رن أرِ كيػنخ ٫ - 
 ؿلْٴش ٫ن أرْو ٷخٽ9

ٍأّض ٷزش كڄَحء ڃن أىځ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٍأّض رٚٙ هَؽ رٌٌٟء -
ٿْٜزو ٳخرظيٍه حٿنخّ ٳڄن أهٌ ڃنو ْٗجخ طڄٔق رو ًڃن ٿڂ ّـي ڃنو ْٗجخ أهٌ ڃن رڀپ ّي 

ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَؽ ٳِ كڀش كڄَحء ڃ٘ڄَح ًٍأّض رٚٙ ٛخكزو ًٍأّ
 أهَؽ ٫نِس ٳٜڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿْيخ ّڄَ ڃن ًٍحثيخ حٿيًحد ًحٿنخّ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن ٫ٌڅ رن أرِ ؿلْٴش ٫ن أرْو9 - 
 ٛڀَ اٿَ ٫نِس أً ٗزييخ ًحٿ٤َّٶ ڃن ًٍحثيخ. أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنِ ٫ٌڅ رن أرِ ؿلْٴش ٫ن أرْو  - 

 ٷخٽ9
أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٕر٤ق ًىٌ ٳِ ٷزش ٿو كڄَحء ٷخٽ ٳوَؽ رٚٽ رٴ٠پ -

ىټٌح ًىټٌح ٬ّنِ ّڄْنخ ًٗڄخٙ  ًٌٟثو ٳڄن نخٟق ًنخثپ ٷخٽ ٳؤًڅ رٚٽ ٳټنض أطظز٪ ٳخه
ٷخٽ ػڂ ٍٻِص ٿو ٫نِس ٷخٽ ٳوَؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًڀْو ؿزش ٿو كڄَحء أً 
كڀش كڄَحء ٳټؤنِ أن٨َ اٿَ رَّٶ ٓخٷْو ٳٜڀَ رنخ اٿَ حٿ٬نِس حٿ٨يَ أً حٿ٬َٜ ٍٻ٬ظْن 

ًٷخٽ طڄَ حٿڄَأس ًحٿټڀذ ًحٿلڄخٍ ٙ ّڄن٪ ػڂ ٿڂ ِّٽ ّٜڀِ ٍٻ٬ظْن كظَ أطَ حٿڄيّنش 
 ًٻْ٪ ڃَس ٳٜڀَ حٿ٨يَ ٍٻ٬ظْن ًحٿ٬َٜ ٍٻ٬ظْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ِّّي رن ُّخى رن أرِ حٿـ٬ي ٫ن ٫ٌڅ رن  - 
 أرِ ؿلْٴش ٫ن أرْو ٷخٽ9

 نيخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ڃيَ حٿزِٰ.-
خٽ أرِ ًحرن أرِ ُحثيس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ڃ٬َٔ ًٓٴْخڅ ٷ - 

 أرْو ٫ن ٫ڀِ رن حٕٷڄَ ٫ن أرِ ؿلْٴش ٷخٽ9
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ آٻپ ڃظټؤ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٷخٽ9 - 
 ٓڄ٬ض أرخ ؿلْٴش ّٸٌٽ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ رڄنَ ٍٻ٬ظْن.-
يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڀِ رن حٕٷڄَ ك - 

 ٷخٽ9
 ٓڄ٬ض أرخ ؿلْٴش ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ آٻپ ڃظټؤ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ أهزَنِ ٬ٗزش ٫ن  - 

 حٿلټڂ ٷخٽ9
هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿيخؿَس اٿَ حٿز٤لخء ٓڄ٬ض أرخ ؿلْٴش ٷخٽ -

ٳظٌٟؤ ًٛڀَ حٿ٨يَ ٍٻ٬ظْن ًحٿ٬َٜ ٍٻ٬ظْن ًرْن ّيّو ٫نِس ًُحى ٳْو ٫ٌڅ ٫ن أرْو 
ػڂ ٷخځ حٿنخّ ليّغ أرِ ؿلْٴش ًٻخڅ ّڄَ ڃن ًٍحثيخ حٿلڄخٍ ًحٿڄَأس ٷخٽ كـخؽ ٳِ حٿ

٬ٌٟظيخ ٫ڀَ ًؿيِ ٳبًح ىِ ٳـ٬ڀٌح ّؤهًٌڅ ّيه ٳْڄٔلٌڅ ريخ ًؿٌىيڂ ٷخٽ ٳؤهٌص ّيه ٳ
 أرَى ڃن حٿؼڀؾ ًأ٣ْذ ٍّلخ ڃن حٿڄٔٺ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ٌڅ رن أرِ ؿلْٴش  - 
 ٫ن أرْو9

أنو حٗظٍَ ٯٚڃخ كـخڃخ ٳؤڃَ رڄلخؿڄو ٳټَٔص ٳٸڀض ٿو أطټَٔىخ ٷخٽ ن٬ڂ اڅ ٌٍٓٽ حهلل -
ٿيځ ًػڄن حٿټڀذ ًٻٔذ حٿزِٰ ًٿ٬ن آٻپ حٿَرخ ًڃٌٻڀو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن ػڄن ح

 ًحٿٌحٗڄش ًحٿڄٔظٌٗڄش ًٿ٬ن حٿڄٌٍٜ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى ًأرٌ ٻخڃپ ٷخٙ كيػنخ ُىَْ كيػنخ أرٌ  - 

 آلٶ ٫ن أرِ ؿلْٴش ٷخٽ9
ٳٸْپ ٕرِ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌه ڃنو ًأٗخٍ اٿَ ٫نٴٸظو ر٠ْخء -

 ؿلْٴش ًڃؼپ ڃن أنض ٌّڃجٌ ٷخٽ أرَُ حٿنزپ ًأٍّ٘يخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ هخٿي ٫ن ًىذ  - 

 حٿٌٔحثِ ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ؼض أنخ ًحٿٔخ٫ش ٻيٌه ڃن ىٌه اڅ ٻخىص ٿظٔزٸيخ -

ًٷخٽ ڃلڄي ڃَس ًاڅ ٻخىص ٿظٔزٸنِ ٷخٽ ٫زي حهلل ٷخٽ  ًؿڄ٪ ح٫ٕڄٖ حٿٔزخكش ًحٿ٤ٌَٓ
أرِ ًكيػنخه أرٌ حٿـٌحد كيػنخ ٫ڄخٍ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ هخٿي ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ 
ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّٸٌٽ ر٬ؼض ڃن حٿٔخ٫ش ٻيٌه ڃن ىٌه ٷخٽ ٫زي 

ٌٔحثِ ٷخٽ أرِ كيػنخه ٫ڀِ رن حهلل ٷخٽ أرِ ًٷخٽ ٫َْٔ رن ٌّنْ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس حٿ
 رلَ ٫نو ٷخٽ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّْ٘ ربٛز٬و.

 ػثذ اٌشؼّٓ تٓ ٠ؼّش سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن رټَْ رن ٤٫خء ٷخٽ9 - 
َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٓؤٿو ٍؿپ ٓڄ٬ض ٫زي حٿَكڄن رن ٬ّڄَ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ-

٫ن حٿلؾ ر٬َٳش ٳٸخٽ حٿلؾ ٌّځ ٫َٳش أً ٫َٳخص ًڃن أىٍٹ ٿْڀش ؿڄ٪ ٷزپ ٛٚس حٿٜزق 
 ٳٸي طڂ كـو ًأّخځ ڃنَ ػٚػش ٳڄن ط٬ـپ ٳِ ٌّڃْن ٳٚ اػڂ ٫ڀْو ًڃن طؤهَ ٳٚ اػڂ ٫ڀْو.

 ٷخٽ9 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن رټَْ رن ٤٫خء حٿڀْؼِ - 
ٓڄ٬ض ٫زي حٿَكڄن رن ٬ّڄَ حٿيّڀِ ّٸٌٽ ٗييص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ -

ًحٷٲ ر٬َٳش ًأطخه نخّ ڃن أىپ نـي ٳٸخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻْٲ حٿلؾ ٳٸخٽ حٿلؾ ٫َٳش ٳڄن 
ؿخء ٷزپ ٛٚس حٿٴـَ ڃن ٿْڀش ؿڄ٪ ٳٸي طڂ كـو أّخځ ڃنَ ػٚػش ٳڄن ط٬ـپ ٳِ ٌّڃْن ٳٚ 

 َ ٳٚ اػڂ ٫ڀْو ػڂ أٍىٱ ٍؿٚ هڀٴو ٳـ٬پ ّنخىُ رين.اػڂ ٫ڀْو ًڃن طؤه
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ٗزش ٫ن رټَْ رن ٤٫خء حٿڀْؼِ ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض ٫زي حٿَكڄن رن ٬ّڄَ حٿيّڀِ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ -

ٿْڀو ؿڄ٪ ٷزپ أڅ ّٜڀِ ًٓؤٿو ٍؿپ ٫ن حٿلؾ ٳٸخٽ حٿلؾ ٌّځ ٫َٳخص أً ٫َٳش ٳڄن أىٍٹ 
حٿٜزق ٳٸي أىٍٹ حٿلؾ أّخځ ڃنَ ػٚػش أّخځ ٳڄن ط٬ـپ ٳِ ٌّڃْن ٳٚ اػڂ ٫ڀْو ًڃن طؤهَ 

 ٳٚ اػڂ ٫ڀْو.
 ػؽ١ح اٌمشظٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٷخٽ9 - 
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خ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ ٷ٨َّش ٳټخڅ ٓڄ٬ض ٤٫ْش حٿٸ٧َِ ّٸٌٽ ٫َٟن-
 ڃن أنزض ٷظپ ًٿڂ ّنزض هڀَ ٓزْڀو ٳټنض ٳْڄن ٿڂ ّنزض ٳوڀَ ٓزْڀِ.

 سظً ِٓ شم١ف سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ أنزؤنخ حٿڄَْٰس ٫ن ٗزخٹ ٫ن ٫خڃَ  - 

 أهزَنِ ٳٚڅ حٿؼٸٴِ ٷخٽ9
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ػٚع ٳڀڂ َّهٚ ٿنخ ٳِ ِٗء ڃنين ٓؤٿنخه أڅ  ٓؤٿنخ ٌٍٓٽ-

َّى اٿْنخ أرخ رټَس ًٻخڅ ڃڄڀٌٻخ ًأٓڀڂ ٷزڀنخ ٳٸخٽ ٙ ىٌ ٣ڀْٶ حهلل ػڂ ٣ڀْٶ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ٓؤٿنخه أڅ َّهٚ ٿنخ ٳِ حٿ٘ظخء ًٻخنض أٍٟنخ أٍٟخ رخٍىس ٬ّنِ ٳِ 

 نخه أڅ َّهٚ ٿنخ ٳِ حٿيرخء ٳڀڂ َّهٚ ٿنخ ٳْو.حٿ٤يٌٍ ٳڀڂ َّهٚ ٿنخ ًٓؤٿ
 صخش تٓ ػ١ٍح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ أرخڅ رن ٫زي حهلل حٿزـڀِ كيػنِ ٫ڄٌڃظِ  - 
٫ن ؿيىڂ ٛوَ رن ٫ْڀش أڅ ٷٌڃخ ڃن رنِ ٓڀْڂ ٳًَح ٫ن أٍٟيڂ كْن ؿخء حٗٓٚځ 

ِ ٳْيخ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَىىخ ٫ڀْيڂ ًٷخٽ اًح ٳؤهٌطيخ ٳؤٓڀڄٌح ٳوخٛڄٌن
 أٓڀڂ حٿَؿپ ٳيٌ أكٶ رؤٍٟو ًڃخٿو.

 أتٟ أ١ِح اٌفضاسٞ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٴ٠پ رن ىٻْن كيػنخ َّٗٺ ٫ن أرِ ؿ٬ٴَ حٿٴَحء  - 

 ٷخٽ9
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّلظـڂ ًٿڂ ّٸپ أرٌ ٓڄ٬ض أرخ أڃْش حٿٴِحٍُ ٷخٽ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل -

 ن٬ْڂ ڃَس حٿٴَحء ٷخٽ أرٌ ؿ٬ٴَ ًٿڂ ّٸپ حٿٴَحء.
 ػثذ اهلل تٓ ػى١ُ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ًحرن ؿ٬ٴَ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ ٫ن ٫زي  - 
ن ٫زي حهلل رن ٫ټْڂ حٿـينِ حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ ٓڄ٬ض حرن أرِ ٿْڀَ ٫

 ٷخٽ9
أطخنخ ٻظخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًنلن رؤٍٝ ؿيْنش ًأنخ ٯٚځ ٗخد أڅ ٙ طنظٴ٬ٌح -

 ڃن حٿڄْظش ربىخد ًٙ ٫ٜذ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حرن أرِ ٿْڀَ ٫ن ٫َْٔ رن ٫زي حٿَكڄن  - 

 ٷخٽ9
ّٞ ن٬ٌىه ٳٸْپ ٿو ٿٌ ط٬ڀٸض ْٗجخ ٳٸخٽ أط٬ڀٶ ْٗجخ ىهڀنخ ٫ڀَ ٫زي حهلل رن ٫ټْڂ ًىٌ ڃَ-

 ًٷي ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ط٬ڀٶ ْٗجخ ًٻپ اٿْو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد رن ٫زي حٿڄـْي حٿؼٸٴِ ٫ن هخٿي ٫ن حٿلټڂ  - 

 ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ټْڂ ٷخٽ9
زپ ًٳخطو ر٘يَ أڅ ٙ طنظٴ٬ٌح ڃن حٿڄْظش ربىخد ٻظذ اٿْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷ-

 ًٙ ٫ٜذ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ هڀٲ رن حٿٌٿْي كيػنخ ٫زخى ٬ّنِ حرن ٫زخى ٷخٽ كيػنخ  - 

 هخٿي حٿلٌحء ٫ن حٿلټڂ رن ٫ظْزش ٫ن حرن أرِ ٿْڀَ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ټْڂ حٿـينِ ٷخٽ9
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ؤٍٝ ؿيْنش ٷخٽ ًأنخ ٯٚځ ٗخد ٷزپ ًٳخطو أطخنخ ٻظخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر-
 ر٘يَ أً ٗيَّن أڅ ٙ طنظٴ٬ٌح ڃن حٿڄْظش ربىخد ًٙ ٫ٜذ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن أرِ حٿ٬زخّ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ىٚٽ ٫ن  - 
 ٫زي حهلل رن ٫ټْڂ ٷخٽ9

ح ڃن حٿڄْظش ربىخد ؿخءنخ أً ٷخٽ ٻظذ اٿْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٙ طنظٴ٬ٌ-
 ًٙ ٫ٜذ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض حرن أرِ ٿْڀَ ّليع ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ټْڂ أنو ٷخٽ ٷَة ٫ڀْنخ ٻظخد ٌٍٓٽ حهلل -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ أٍٝ ؿيْنش ًأنخ ٯٚځ ٗخد أڅ ٙ طٔظڄظ٬ٌح ڃن حٿڄْظش ربىخد 
 ٫ٜذ. ًٙ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃلڄي ٬ّنِ حرن أرِ  - 
 ٿْڀَ ٫ن أهْو ٫َْٔ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ټْڂ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9

 ڃن ط٬ڀٶ ْٗجخ أٻپ ٫ڀْو أً اٿْو.-
 ؼاسق تٓ ع٠ٛذ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

ِ كيػنخ ريِ ًأرٌ ٻخڃپ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ ٓڄخٹ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 
 ٫ن ٫ڀٸڄش رن ًحثپ ٫ن ٣خٍٵ رن ٌّٓي حٿل٠َڃِ أنو ٷخٽ9

ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ رؤٍٟنخ أ٫نخرخ ن٬ظَٜىخ ٳنَ٘د ڃنيخ ٷخٽ ٙ ٳ٬خًىطو ٳٸخٽ ٙ ٳٸڀض -
 انخ نٔظ٘ٴِ ريخ ٿڀڄَّٞ ٳٸخٽ اڅ ًحٹ ٿْْ ٗٴخء ًٿټنو ىحء.

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ رن ڃلڄي ًڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن كيػنخ ٫زي  - 
 ٓڄخٹ رن كَد ٫ن ٫ڀٸڄش رن ًحثپ ٫ن أرْو ًحثپ رن كـَ حٿل٠َڃِ ٷخٽ كـخؽ9

أنو ٗيي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٓؤٿو ٍؿپ ڃن هؼ٬ڂ ّٸخٽ ٿو ٌّٓي رن ٣خٍٵ ًٷخٽ -
َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿوڄَ ٳنيخه حرن ؿ٬ٴَ أً ٣خٍٵ رن ٌّٓي حٿـ٬ٴِ ٓؤٽ حٿنزِ ٛڀ

 ٳٌٻَ حٿليّغ.
 خذاػ أتٟ عالِح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٌّٓٲ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ٫زْي رن  - 
 ٫ڀِ ٫ن أرِ ٓٚڃش ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أًِٛ حٿَؿپ رؤڃو أًِٛ حٿَؿپ رؤڃو أًِٛ -
َؿپ رؤڃو أًِٛ حٿَؿپ رؤرْو أًِٛ حٿَؿپ رؤرْو أًِٛ حٿَؿپ رڄٌٙه حٿٌُ ّڀْو ًاڅ حٿ

 ٻخڅ ٫ڀْو ٳْو أًٍ ّئًّو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ٫زي حهلل  - 

رن ٫ڀِ رن ٫َٳ٤ش حٿٔڀڄِ ٫ن هيحٕ أرِ ٓٚڃش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو 
 ٷخٽ9

أًِٛ حڃَإ رؤڃو أًِٛ حڃَإ رؤڃو أًِٛ حڃَإ رؤڃو أًِٛ حڃَإ رؤرْو أًِٛ حڃَإ -
 رؤرْو أًِٛ حڃَإ رڄٌٙه حٿٌُ ّڀْو ًاڅ ٻخنض ٫ڀْو ٳْو أًحس طئًّو.



  

 

 

Page 424 of 608 

 الجزءالرابع المسند لإلمام أحمد بن حنبل

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ٫زْي حهلل رن  - 
 ٫َٳ٤ش حٿٔڀڄِ ٫ن هيحٕ أرِ ٓٚڃش ٷخٽ9

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أًِٛ حڃَإ ٳٌٻَ ڃ٬نخه. ٷخٽ-
 ظشاس تٓ األصٚس سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ٫زي حهلل رن  - 
 ٓنخڅ ٫ن َٟحٍ رن ح9ًٍُٕ

 ٿڀزن.أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃَ رو ًىٌ ّلڀذ ٳٸخٽ ى٩ ىح٫ِ ح-
 دؼ١ح اٌىٍثٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ٫ڄَ ڃن آٽ كٌّٴش ٫ن حٿ٬٘زِ  - 
 ٫ن ىكْش حٿټڀزِ ٷخٽ9

ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٙ أكڄپ ٿٺ كڄخٍح ٫ڀَ ٳَّ ٳْنظؾ ٿٺ رٰٚ ٳظَٻزيخ ٷخٽ انڄخ ّٴ٬پ -
 ًٿٺ حٿٌّن ٙ ٬ّڀڄٌڅ.

 اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.سظً سظٟ ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٤٫خء رن حٿٔخثذ ٫ن  - 

 ٫َٳـش ٷخٽ9
ٷخٽ ٳټخڅ ٍؿپ ڃن أٛلخد ليّغ ٻنض ٳِ رْض ٳْو ٫ظزش رن ٳَٷي ٳؤٍىص أڅ أكيع ر-

ڃنو ٷخٽ ٳليع حٿَؿپ ٫ن حٿنزِ ليّغ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻؤنو أًٿَ رخٿ
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ٳِ ٍڃ٠خڅ طٴظق أرٌحد حٿٔڄخء ًطٰڀٶ أرٌحد حٿنخٍ ًّٜٴي ٛڀَ 

 ٳْو ٻپ ٤ْٗخڅ ڃَّي ًّنخىُ ڃنخى ٻپ ٿْڀش ّخ ٣خٿذ حٿوَْ ىڀڂ ًّخ ٣خٿذ حٿَ٘ أڃٔٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زْيس رن كڄْي أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنِ ٤٫خء رن  - 

 حٿٔخثذ ٫ن ٫َٳـش ٷخٽ9
٫ظزش رن ٳَٷي ًىٌ ّليع ٫ن ٍڃ٠خڅ ٷخٽ ٳيهپ ٫ڀْنخ ٍؿپ ڃن أٛلخد  ٻنض ٫ني-

ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ ٍآه ٫ظزش ىخرو ٳٔټض ٷخٽ ٳليع ٫ن ٍڃ٠خڅ ٷخٽ ٓڄ٬ض 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٳِ ٍڃ٠خڅ طٰڀٶ ٳْو أرٌحد حٿنخٍ ًطٴظق ٳْو أرٌحد 

ڀٺ ّخ رخٯِ حٿوَْ أرَ٘ ّخ رخٯِ حٿَ٘ أٷَٜ حٿـنش ًطٜٴي ٳْو حٿْ٘خ٣ْن ٷخٽ ًّنخىُ ٳْو ڃ
 كظَ ّنٸ٠ِ ٍڃ٠خڅ.

 ظٕذب اٌثعٍٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن حٌٕٓى رن ٷْْ أنو  - 

 ٓڄ٪ ؿنيرخ حٿزـڀِ ٷخٽ9
ي أر٤ؤ ٫ڀْٺ ٷخٽ ٷخٿض حڃَأس ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ أٍٍ ٛخكزٺ اٙ ٷ-

 ٳنِٿض ىٌه حّٓش ڃخ ًى٫ٺ ٍرٺ ًڃخ ٷڀَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٌٕٓى رن  - 

 ٷْْ ٫ن ؿنيد ٷخٽ9
 أٛخد أٛز٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ِٗء ًٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ كـَ ٳيڃْض ٳٸخٽ9-

  ڃخ ٿٸْض.ىپ أنض اٙ اٛز٪ ىڃْض * ًٳِ ٓزْپ حهلل
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 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش أهزَنِ حٌٕٓى رن ٷْْ ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض ؿنيرخ ّليع أنو ٗيي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ػڂ ه٤ذ ٳٸخٽ ڃن -

ٻخڅ ًرق ٷزپ أڅ ّٜڀِ ٳڀ٬ْي ڃټخنيخ أهٍَ ًٷخٽ ڃَس أهٍَ ٳڀٌْرق ًڃن ٻخڅ ٿڂ ٌّرق 
 ٳڀٌْرق رخٓڂ حهلل.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ أرِ أنزؤنخ حٿـََُّ ٫ن أرِ ٫زي حهلل  - 
 حٿـ٘ڄِ كيػنخ ؿنيد ٷخٽ9

ؿخء أ٫َحرِ ٳؤنخم ٍحكڀظو ػڂ ٫ٸڀيخ ػڂ ٛڀَ هڀٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ -
ىٍ حٿڀيڂ ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطَ ٍحكڀظو ٳؤ٣ڀٶ ٫ٸخٿيخ ػڂ ٍٻزيخ ػڂ نخ

حٍكڄنِ ًڃلڄيح ًٙ طَ٘ٹ ٳِ ٍكڄظنخ أكيح ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطٸٌٿٌڅ 
ىٌح أٟپ أځ ر٬َْه أٿڂ طٔڄ٬ٌح ڃخ ٷخٽ ٷخٿٌح رڀَ ٷخٽ ٿٸي ك٨َص ٍكڄش حهلل ًح٬ٓش اڅ حهلل 
هڀٶ ڃخثش ٍكڄش ٳؤنِٽ حهلل ٍكڄش ًحكيس ّظ٬خ٣ٲ ريخ حٿوٚثٶ ؿنيخ ًانٔيخ ًريخثڄيخ 

 ًط٬ٌٔڅ أطٸٌٿٌڅ ىٌ أٟپ أځ ر٬َْه. ٫ًنيه طٔ٪
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٫ڄَحڅ ٬ّنِ حٿٸ٤خڅ ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض حٿلٔن ّليع ٫ن ؿنيد أڅ ٍؿٚ أٛخرظو ؿَحكش ٳلڄپ اٿَ رْظو ٳآٿڄض ؿَحكظو -

ڂ ٳخٓظوَؽ ٓيڄخ ڃن ٻنخنظو ٳ٬٤ن رو ٳِ ٿزظو ٳٌٻًَح ًٿٺ ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ
 ٳٸخٽ ٳْڄخ ًَُّ ٫ن ٍرو ٫ِ ًؿپ ٓخرٸنِ رنٴٔو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ ُىَْ ٫ن حٌٕٓى رن ٷْْ ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض ؿنيد رن ٓٴْخڅ ّٸٌٽ حٗظټَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڂ ّٸڂ ٿْڀظْن أً -

ن أً ػٚع ٳؤنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ػٚػخ ٳـخءطو حڃَأس ٳٸخٿض ّخ ڃلڄي ٿڂ أٍه ٷَرٺ ڃنٌ ٿْڀظْ
 ًحٿ٠لَ ًحٿڀْپ اًح ٓـَ ڃخ ًى٫ٺ ٍرٺ ًڃخ ٷڀَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زْيس رن كڄْي كيػنِ حٌٕٓى رن ٷْْ ٫ن ؿنيد رن  - 
 ٓٴْخڅ حٿزـڀِ ػڂ حٿ٬ڀٸ9ِ

أنو ٛڀَ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ أٟلَ ٳخنَٜٱ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -
ٓڀڂ ٳبًح ىٌ رخٿڀلڂ ًًرخثق حٕٟلَ ٳ٬َٱ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنيخ ٫ڀْو ً

ًرلض ٷزپ أڅ ّٜڀِ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٻخڅ ًرق ٷزپ أڅ نٜڀِ 
 ٳڀٌْرق ڃټخنيخ أهٍَ ًڃن ٿڂ ّټن ًرق كظَ ٛڀْنخ ٳڀٌْرق رخٓڂ حهلل.

يػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ رن ُّي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ ك - 
 ًكڄْي ٫ن حٿلٔن ٫ن ؿنيد9

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن ٛڀَ ٛٚس حٿٴـَ ٳيٌ ٳِ ًڃش حهلل ٳٚ -
 طوٴًَح ًڃش حهلل ٫ِ ًؿپ ًٙ ٤ّڀزنټڂ رِ٘ء ڃن ًڃظو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٌٕٓى رن ٷْْ ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض ؿنيرخ ّٸٌٽ حٗظټَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڂ ّٸڂ ٿْڀش أً ٿْڀظْن ٳؤطض حڃَأس -

ٳٸخٿض ّخ ڃلڄي ڃخ أٍٍ ٤ْٗخنٺ اٙ ٷي طَٻٺ ٳؤنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ًحٿ٠لَ ًحٿڀْپ اًح 
 ٓـَ ڃخ ًى٫ٺ ٍرٺ ًڃخ ٷڀَ.
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٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ًزي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ  - 
 حٌٕٓى رن ٷْْ حٿ٬زيُ ٷخٽ9

ٓڄ٬ض ؿنيد رن ٓٴْخڅ حٿ٬ڀٸِ كِ ڃن رـْڀش ّٸٌٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
ًٷخٽ ٫زي حٿَكڄن هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ حٕٟلَ ٫ڀَ ٷٌځ ٷي 

ٳڀ٬ْي  ًرلٌح أً نلًَح أً ٷٌځ ٿڂ ٌّرلٌح أً ٿڂ ّنلًَح ٳٸخٽ ڃن ًرق أً نلَ ٷزپ ٛٚطنخ
 ًڃن ٿڂ ٌّرق أً ّنلَ ٳڀٌْرق أً ّنلَ رخٓڂ حهلل.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٌٕٓى رن ٷْْ ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض ؿنيرخ حٿ٬ڀٸِ ّليع أڅ ؿزَّپ أر٤ؤ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳـ٩ِ ٷخٽ -

خ ٷڀَ ٷخٽ ًٓڄ٬ض ؿنيرخ ٳٸْپ ٿو ٷخٽ ٳنِٿض ًحٿ٠لَ ًحٿڀْپ اًح ٓـَ ڃخ ًى٫ٺ ٍرٺ ًڃ
 ّٸٌٽ ىڃْض اٛز٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ9

 ىپ أنض اٙ اٛز٪ ىڃْض * ًٳِ ٓزْپ حهلل ڃخ ٿٸْض.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ًزي حٿَكڄن ٷخٙ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٓڀڄش رن  - 

 ٻيْپ ٷخٽ9
ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٓڄ٬ض ؿنيرخ ّٸٌٽ ٷخٽ ٫زي حٿَكڄن حٿزـڀِ ٷخٽ ٷخٽ ٍٓ-

 ّٔڄ٪ ّٔڄ٪ حهلل رو ًڃن َّحء َّحء حهلل رو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ڃ٬َٔ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٫ن ؿنيد  - 

 حٿ٬ڀٸِ ٓڄ٬و ڃنو ّٸٌٽ9
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنخ ٳ٣َټڂ ٫ڀَ حٿلٌٝ.-
خ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ُحثيس ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ أنو كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 

 ٓڄ٪ ؿنيرخ ّٸٌٽ9
ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ أنخ ٳ٣َټڂ ٫ڀَ حٿلٌٝ ٷخٽ ٓٴْخڅ حٿٴ١َ حٿٌُ -

 ّٔزٶ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٌٕٓى رن ٷ9ْْ - 
ٗيي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ػڂ ه٤ذ أنو ٓڄ٪ ؿنيرخ حٿزـڀِ ّليع أنو -

ٳٸخٽ ڃن ٻخڅ ًرق ٷزپ أڅ نٜڀِ ٳڀ٬ْي ڃټخنيخ أهٍَ ًٍرڄخ ٷخٽ ٳڀ٬ْي أهٍَ ًڃن ٙ 
 ٳڀٌْرق ٫ڀَ حٓڂ حهلل ط٬خٿَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٓڄ٬و ڃن  - 
 ؿنيد9

 ڂ ٷخٽ أنخ ٳ٣َٺ ٫ڀَ حٿلٌٝ ٷخٽ ٓٴْخڅ حٿٴ١َ حٿٌُ ّٔزٶ.أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىًَڅ ًآلٶ رن ٌّٓٲ ٷخٙ أنزؤنخ ىحًى ٬ّنِ  - 

حرن أرِ ىني ٫ن حٿلٔن ٫ن ؿنيد رن ٓٴْخڅ حٿزـڀِ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو 
 ٷخٽ9

ؿپ ٳخن٨َ ّخ حرن آىځ ٙ ٤ّڀزنٺ حهلل ڃن ڃن ٛڀَ ٛٚس حٿٜزق ٳيٌ ٳِ ًڃش حهلل ٫ِ ً-
 ًڃظو رِ٘ء.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن حٌٕٓى رن ٷْْ ٷخٽ9 - 
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ٓڄ٬ض ؿنيد رن ٓٴْخڅ ّٸٌٽ ٗييص ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٬ْي ٌّځ حٿنلَ ػڂ -
رق ٫ڀَ حٓڂ حهلل ٫ِ ه٤ذ ٳٸخٽ ڃن ًرق ٷزپ أڅ نٜڀِ ٳڀ٬ْي أٟلْظو ًڃن ٿڂ ٌّرق ٳڀٌْ

 ًؿپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ٓٚځ رن أرِ ڃ٤ْ٪ ٫ن  - 

 أرِ ٫ڄَحڅ حٿـٌنِ ٫ن ؿنيد ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٷَأًح حٿٸَآڅ ڃخ حثظڀٴض ٫ڀْو ٷڀٌرټڂ ٳبًح حهظڀٴظڂ -

 ى رن ُّي.ٳٸٌڃٌح ٷخٽ ٬ّنِ ٫زي حٿَكڄن ًٿڂ َّٳ٬و كڄخ
 عٍّح تٓ ل١ظ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ىٚٽ رن  - 
 ّٔخٍ ٫ن ٓڀڄش رن ٷْْ ٷخٽ9

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح طٌٟؤص ٳخنظؼَ ًاًح حٓظـڄَص ٳؤًطَ.-
رن ٫زي حٿلڄْي ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ىٚٽ ٫ن ٓڀڄش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ؿََّ  - 

 رن ٷْْ ٷخٽ9
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح طٌٟؤص ٳخنظؼَ ًاًح حٓظـڄَص ٳؤًطَ.-

 سظً سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ ٷخٽ9 - 
أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ  ٓڄ٬ض حرن أرِ ٿْڀَ ّليع ٫ن ٍؿپ ڃن-

ّظڀٸَ ؿڀذ ًٙ ّز٪ كخَٟ ٿزخى ًڃن حٗظٍَ ٗخس ڃَٜحس أً نخٷش ٷخٽ ٬ٗزش انڄخ ٷخٽ نخٷش 
ڃَس ًحكيس ٳيٌ ٳْيخ رآهَ حٿن٨َّن اًح ىٌ كڀذ أڅ ٍىىخ ٍى ڃ٬يخ ٛخ٫خ ڃن ٬٣خځ ٷخٽ 

 حٿلټڂ أً ٷخٽ ٛخ٫خ ڃن طڄَ.
 خڅ كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ حٿلټڂ ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴ - 
ٓڄ٬ض حرن أرِ ٿْڀَ ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو نيَ ٫ن حٿزڀق -

 ًحٿظڄَ ًحٿِرْذ ًحٿظڄَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ًڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ ٫ن  - 

 ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٷخٽ حرن ؿ٬ٴ9َ
رن أرِ ٿْڀَ ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ ٓڄ٬ض ح-

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طڀٸٌح حٿَٻزخڅ ٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ ٙ ّظڀٸَ ؿڀذ ًٙ ّز٪ كخَٟ ٿزخى 
ًڃن حٗظٍَ ڃَٜحس ٳيٌ ٳْيخ رآهَ حٿن٨َّن ًٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ رؤكي حٿن٨َّن اڅ ٍىىخ ٍى 

 طڄَ.ڃ٬يخ ٛخ٫خ ڃن ٬٣خځ أً ٛخ٫خ ڃن 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن  - 

 ٫خرْ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٷخٽ9
كيػنِ ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

خ ٌٍٓٽ حهلل انٺ نيَ ٫ن حٿلـخڃش ًحٿڄٌحٛڀش ًٿڂ ّلَڃيخ ارٸخء ٫ڀَ أٛلخرو ٳٸْپ ّ
 طٌحٛپ اٿَ حٿٔلَ ٳٸخٽ اڅ أًحٛپ اٿَ حٿٔلَ ٳَرِ ٬٤ّڄنِ ًّٔٸْنِ.



  

 

 

Page 428 of 608 

 الجزءالرابع المسند لإلمام أحمد بن حنبل

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٫خرْ  - 
 ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ًٓڀڂ ٫ن حٿلـخڃش ٿڀٜخثڂ ًحٿڄٌحٛڀش ًٿڂ ّلَڃيخ ٫ڀَ  نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو-
أكي ڃن أٛلخرو ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل انٺ طٌحٛپ اٿَ حٿٔلَ ٳٸخٽ انِ أًحٛپ اٿَ حٿٔلَ 

 ًاڅ ٍرِ ٫ِ ًؿپ ٬٤ّڄنِ ًّٔٸْنِ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ  - 

 ٬ٞ أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ٫9ن ٍر٬ِ رن كَحٕ ٫ن ر
أٛزق حٿنخّ ٿظڄخځ ػٚػْن ٌّڃخ ٳـخء أ٫َحرْخ ٳ٘يي أنيڄخ أىٚه رخٕڃْ ٫ْ٘ش ٳؤڃَ ٌٍٓٽ -

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿنخّ أڅ ّٴ٤ًَح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ٍر٬ِ رن  - 

 د ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9كَحٕ ٫ن ر٬ٞ أٛلخ
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طٸيڃٌح حٿ٘يَ كظَ طټڄڀٌح حٿ٬يس أً طًَح حٿيٚٽ -

 ًٌٛڃٌح ًٙ طٴ٤ًَح كظَ طټڄڀٌح حٿ٬يس أً طًَح حٿيٚٽ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ ٷخٽ9 - 
ْڀَ ّليع ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو نيَ ٓڄ٬ض حرن أرِ ٿ-

 ٫ن حٿزڀق ًحٿظڄَ ًحٿظڄَ ًحٿِرْذ.
 ؼاسق تٓ ؽٙاب سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃوخٍٵ رن ٫زي حهلل حٕكڄِٔ  - 
 ٫ن ٣خٍٵ أڅ حٿڄٸيحى ٷخٽ9

و ًٓڀڂ ٌّځ ريٍ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ ٙ نٸٌٽ ٿٺ ٻڄخ ٷخٿض رنٌ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ-
آَحثْپ ٿڄٌَٓ حًىذ أنض ًٍرٺ ٳٸخٙ انخ ىينخ ٷخ٫يًڅ ًٿټن حًىذ أنض ًٍرٺ ٳٸخطٚ انخ 

 ڃ٬ټڂ ڃٸخطڀٌڅ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڀٸڄش ٫ن ٣خٍٵ ٷخٽ9 - 
ڂ ٳٸخٽ أُ حٿـيخى أٳ٠پ ٷخٽ ٻڀڄش كٶ ٫ني اڃخځ ؿخء ٍؿپ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ-

 ؿخثَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٬ٗزش ًحرن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش  - 

 ٫ن ٷْْ رن ڃٔڀڂ ٷخٽ9
ٓڄ٬ض ٣خٍٵ رن ٗيخد ّٸٌٽ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٯًِص ٳِ هٚٳش -

ٚػْن ڃن رْن ٯًِس ًَّٓش ًٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ أرِ رټَ ٫ًڄَ ر٬٠خ ًأٍر٬ْن أً ر٬٠خ ًػ
 ػٚػخ ًػٚػْن أً ػٚػخ ًأٍر٬ْن ڃن ٯًِس اٿَ َّٓش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڀٸڄش رن ڃَػي  - 
 ٫ن ٣خٍٵ رن ٗيخد9

 أڅ ٍؿٚ ٓؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷي ًٟ٪ ٍؿڀو ٳِ حٿَُٰ أُ حٿـيخى-
 أٳ٠پ ٷخٽ ٻڀڄش كٶ ٫ني ٓڀ٤خڅ ؿخثَ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ِّّي أرِ هخٿي  - 
 ٫ن ٷْْ رن ڃٔڀڂ ٫ن ٣خٍٵ رن ٗيخد9

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿڂ ٠ّ٪ ىحء اٙ ًٟ٪ ٿو ٗٴخء ٳ٬ڀْټڂ -
 ٻپ حٿ٘ـَ.رؤٿزخڅ حٿزٸَ ٳبنيخ طَځ ڃن 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃوخٍٵ ٫ن ٣خٍٵ رن  - 
 ٗيخد ٷخٽ9

أؿنذ ٍؿٚڅ ٳظْْڂ أكيىڄخ ٳٜڀَ ًٿڂ ّٜپ حٓهَ ٳؤطْخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
 ٳڀڂ ٬ّذ ٫ڀْيڄخ.

خٍٵ ٫ن ٣خٍٵ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃو - 
 ٗيخد ٷخٽ9

ٷيځ ًٳي رـْڀش ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
حٻٌٔح حٿزـڀْْن ًحريإح رخٕكڄْْٔن ٷخٽ ٳظوڀٲ ٍؿپ ڃن ٷْْ ٷخٽ كظَ حن٨َ ڃخ ّٸٌٽ ٿيڂ 

هڄْ  ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳي٫خ ٿيڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
 ڃَحص حٿڀيڂ ٛپ ٫ڀْيڂ أً حٿڀيڂ رخٍٹ ٳْيڂ ڃوخٍٵ حٿٌُ ّ٘ٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي ڃلڄي رن ٫زي حهلل كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃوخٍٵ  - 
 ٫ن ٣خٍٵ ٷخٽ9

ٷيځ ًٳي أكڄْ ًًٳي ٷْْ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -
ْْٔن ٷزپ حٿٸْْْٔن ػڂ ى٫خ ٕكڄْ ٳٸخٽ حٿڀيڂ رخٍٹ ٳِ أكڄْ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حريإح رخٕكڄ

 ًهْڀيخ ًٍؿخٿيخ ٓز٪ ڃَحص.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷْْ رن ڃٔڀڂ ٫ن  - 

 ٣خٍٵ رن ٗيخد ٷخٽ9
ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٯًِص ٳِ هٚٳش أرِ رټَ ٫ًڄَ ػٚػخ ًػٚػْن -

 ػخ ًأٍر٬ْن ڃن ٯًِس اٿَ َّٓش.أً ػٚ
 سظً سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٫خرْ  - 
 ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن ٍؿپ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ٿڀٜخثڂ ًحٿڄٌحٛڀش ًٿڂ ّلَڃيخ ٫ڀَ نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿلـخڃش -
أٛلخرو ٳٸخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل انٺ طٌحٛپ اٿَ حٿٔلَ ٷخٽ اڅ أًحٛپ اٿَ حٿٔلَ ٳَرِ ٫ِ 

 ًؿپ ٬٤ّڄنِ ًّٔٸْنِ.
 ِصذق إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ ىٚٽ رن هزخد ٷخٽ9 - 
ٌّي رن ٯٴڀش ٷخٽ أطخنخ ڃٜيٵ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كيػنِ ڃَْٔس أرٌ ٛخٿق ٫ن ٓ-

ٷخٽ ٳـڀٔض اٿْو ٳٔڄ٬ظو ًىٌ ّٸٌٽ اڅ ٳِ ٫ييُ أڅ ٙ آهٌ ڃن ٍحٟ٪ ٿزن ًٙ ّـڄ٪ رْن 
 ڃظٴَٵ ًٙ ّٴَٵ رْن ڃـظڄ٪ ًأطخه ٍؿپ رنخٷش ٻٌڃخء ٳٸخٽ هٌىخ ٳؤرَ أڅ ّؤهٌىخ.

 ٚائً تٓ ؼعش سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
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كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن ٫زي حٿـزخٍ رن ًحثپ ٷخٽ  كيػنخ ٫زي حهلل - 
 كيػنِ أىڀِ ٫ن أرِ ٷخٽ9

أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ريٿٌ ڃن ڃخء ٳَ٘د ڃنو ػڂ ڃؾ ٳِ حٿيٿٌ ػڂ ٛذ ٳِ -
 حٿزجَ أً َٗد ڃن حٿيٿٌ ػڂ ڃؾ ٳِ حٿزجَ ٳٴخف ڃنيخ ڃؼپ ٍّق حٿڄٔٺ.

ِّّي أنزؤنخ كـخؽ ٫ن ٫زي حٿـزخٍ رن ًحثپ ٫ن أرْو  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 
 ٷخٽ9

 ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٓـي ًٟ٪ أنٴو ٫ڀَ حٍٕٝ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٸيًّ رن رټَ رن هنْْ ٷخٽ أنزؤنخ حٿلـخؽ ٫ن  - 

 ٫زي حٿـزخٍ رن ًحثپ حٿل٠َڃِ ٫ن أرْو ًحثپ رن كـَ ٷخٽ9
 ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔـي ٫ڀَ أنٴو ڃ٪ ؿزيظو.ٍأّض ٍ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٸيًّ أنزؤنخ حٿلـخؽ ٫ن ٫زي حٿـزخٍ ٫ن أرْو أنو  - 

 ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ آڃْن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٓڀڄش رن ٻيْپ ٫ن كـَ رن  - 

 زْ ٫ن ًحثپ رن كـَ ٷخٽ٫9ن
 ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷَأ ًٙ حٿ٠خٿْن ٳٸخٽ آڃْن ّڄي ريخ ٌٛطو.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ ًٷخٽ ٬ٗزش ًهٴٞ ريخ ٌٛطو. - 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حٿڄ٬ٌٔىُ ٫ن ٫زي حٿـزخٍ رن ًحثپ كيػنِ  - 

 ظِ ٫ن أر9ِأىپ رْ
 أنو ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔـي رْن ٻٴْو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫خٛڂ رن ٻڀْذ ٫ن أرْو ٫ن  - 

 ًحثپ حٿل٠َڃِ أنو ٍأٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن ٓـي ًّيحه ٷَّزظخڅ ڃن أًنْو.
ْ٪ كيػنخ ڃٌَٓ رن ٫ڄَْ حٿ٬نزَُ ٫ن ٫ڀٸڄش رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻ - 

 ًحثپ حٿل٠َڃِ ٫ن أرْو ٷخٽ9
 ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًح٬ٟخ ّڄْنو ٫ڀَ ٗڄخٿو ٳِ حٿٜٚس.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٫خٛڂ رن ٻڀْذ ٫ن ٫ڀٸڄش رن ًحثپ رن  - 

 كـَ ٫ن أرْو ٷخٽ9
ڀڂ ٳِ حٿ٘ظخء ٷخٽ ٳَأّض أٛلخرو َّٳ٬ٌڅ أّيّيڂ ٳِ أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ-

 ػْخريڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن أرِ حٿزوظَُ  - 

 ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن حٿْلٜزِ ٫ن ًحثپ رن كـَ حٿل٠َڃِ ٷخٽ9
 ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّٳ٪ ّيّو ڃ٪ حٿظټزَْ.-
ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٳ٤َ ٫ن ٫زي حٿـزخٍ رن ًحثپ ٫ن أرْو كيػنخ ٫ز - 

 ٷخٽ9
ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّٳ٪ ّيّو كْن حٳظظق حٿٜٚس كظَ كخًص اريخڃو  

 ٗلڄش أًنْو.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي كيػنخ ٫زي حٿٌحكي كيػنخ ٫خٛڂ رن  - 
 ًحثپ رن كـَ حٿل٠َڃِ ٷخٽ9 ٻڀْذ ٫ن أرْو ٫ن

أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض ٕن٨َڅ ٻْٲ ّٜڀِ ٷخٽ ٳخٓظٸزپ حٿٸزڀش ٳټزَ ًٍٳ٪ -
ّيّو كظَ ٻخنظخ كًٌ ڃنټزْو ٷخٽ ػڂ أهٌ ٗڄخٿو رْڄْنو ٷخٽ ٳڀڄخ أٍحى أڅ َّٻ٪ ٍٳ٪ ّيّو كظَ 

ٿَٻ٩ٌ ٍٳ٪ ّيّو ٻخنظخ كًٌ ڃنټزْو ٳڀڄخ ٍٻ٪ ًٟ٪ ّيّو ٫ڀَ ٍٻزظْو ٳڀڄخ ٍٳ٪ ٍأٓو ڃن ح
كظَ ٻخنظخ كًٌ ڃنټزْو ٳڀڄخ ٓـي ًٟ٪ ّيّو ڃن ًؿيو رٌٿٺ حٿڄٌٟ٪ ٳڀڄخ ٷ٬ي حٳظَٕ 
ٍؿڀو حٿٍَْٔ ًًٟ٪ ّيه حٿٍَْٔ ٫ڀَ ٍٻزظو حٿٍَْٔ ًًٟ٪ كي ڃَٳٸو ٫ڀَ ٳوٌه 

 حٿْڄنَ ٫ًٸي ػٚػْن ًكڀٶ ًحكيس ًأٗخٍ ربٛز٬و حٿٔزخرش.
٬َ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي حٿـزخٍ رن ًحثپ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ڃٔ - 

 ٌّٻَ ٫ن أرْو9
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطِ ريٿٌ ڃن ڃخء ٳَ٘د ڃنو ػڂ ڃؾ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن حٿڄ٬ٌٔىُ ٫ن ٫زي حٿـزخٍ حرن ًحثپ كيػنِ  - 

 أىپ رْظِ ٫ن أر9ِ
َس ٠ًّ٪ ّڄْنو ٫ڀَ ّٔخٍه ٳِ أنو ٍأٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّٳ٪ ّيّو ڃ٪ حٿظټزْ-

 حٿٜٚس.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض أرخ حٿزوظَُ حٿ٤خثِ ّليع ٫ن ٫زي حٿَكڄن حٿْلٜزِ ٫ن ًحثپ رن كـَ -

حٿل٠َڃِ أنو ٛڀَ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳټخڅ ّټزَ اًح هٴٞ ًاًح ٍٳ٪ 
َّٳ٪ ّيّو ٫ني حٿظټزَْ ًّٔڀڂ ٫ن ّڄْنو ٫ًن ّٔخٍه ٷخٽ ٬ٗزش ٷخٽ ٿِ أرخڅ ٬ّنِ حرن ً

كظَ ّزيً ًٟق ليّغ كظَ ّزيً ًٟق ًؿيو ٳٸڀض ٿ٬ڄًَ أٳِ حٿليّغ طٰڀذ ٳِ حٿ
 ًؿيو ٳٸخٽ ٫ڄًَ أً نلٌ ًٿٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀڄش رن ٻيْپ ٫ن  - 
 حٿ٬نزْ ٷخٽ9 كـَ أرِ

ٓڄ٬ض ٫ڀٸڄش ّليع ٫ن ًحثپ أً ٓڄ٬و كـَ ڃن ًحثپ ٷخٽ ٛڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ ٷَأ ٯَْ حٿڄ٠ٌٰد ٫ڀْيڂ ًٙ حٿ٠خٿْن ٷخٽ آڃْن ًأهٴَ ريخ ٌٛطو 

 ًًٟ٪ ّيه حٿْڄنَ ٫ڀَ ّيه حٿٍَْٔ ًٓڀڂ ٫ن ّڄْنو ٫ًن ّٔخٍه.
رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫خٛڂ رن ٻڀْذ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي - 

 أرْو ٫ن ًحثپ حٿل٠َڃِ ٷخٽ9
ٛڀْض هڀٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳټزَ كْن ىهپ ًٍٳ٪ ّيّو ًكْن أٍحى أڅ -

َّٻ٪ ٍٳ٪ ّيّو ًكْن ٍٳ٪ ٍأٓو ڃن حٿَٻ٩ٌ ٍٳ٪ ّيّو ًًٟ٪ ٻٴْو ًؿخٳَ ًٳَٕ ٳوٌه 
 حٿٍَْٔ ڃن حٿْڄنَ ًأٗخٍ ربٛز٬و حٿٔزخرش.

يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ حٿلـخؽ ًِّّي ٫ن حٿلـخؽ ٫ن ٫زي ك - 
 حٿـزخٍ ٫ن ًحثپ ٫ن أرْو ٷخٽ9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ ِّّي ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
 ٠ّ٪ أنٴو ٫ڀَ حٍٕٝ اًح ٓـي ڃ٪ ؿزيظو.
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ڄي رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٓڀڄش رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃل - 
 ٻيْپ ٫ن كـَ رن ٫نزْ ٫ن ًحثپ رن كـ9َ

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٔڀڂ ٫ن ّڄْنو ٫ًن ٗڄخٿو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫خٛڂ رن ٻڀْذ ٫ن أرْو  - 

 ٫ن ًحثپ رن كـَ ٷخٽ9
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻزَ ٳَٳ٪ ّيّو كْن ٻزَ ٬ّنِ حٓظٴظق حٿٜٚس ًٍٳ٪ ٍأّض حٿنزِ -

ّيّو كْن ٻزَ ًٍٳ٪ ّيّو كْن ٍٻ٪ ًٍٳ٪ ّيّو كْن ٷخٽ ٓڄ٪ حهلل ٿڄن كڄيه ًٓـي ٳٌٟ٪ 
ّيّو كًٌ أًنْو ػڂ ؿڀْ ٳخٳظَٕ ٍؿڀو حٿٍَْٔ ػڂ ًٟ٪ ّيه حٿٍَْٔ ٫ڀَ ٍٻزظو حٿٍَْٔ 

ٗخٍ رٔزخرظو ًًٟ٪ حٗريخځ ٫ڀَ حٿ٤ٌَٓ ًًٟ٪ ًٍح٫و حٿْڄنَ ٫ڀَ ٳوٌه حٿْڄنَ ػڂ أ
 ًٷزٞ ٓخثَ أٛخر٬و ػڂ ٓـي ٳټخنض ّيحه كٌحء أًنْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ آَحثْپ ٫ن ٓڄخٹ رن كَد ٫ن  - 
 ٫ڀٸڄش رن ًحثپ حٿل٠َڃِ ٫ن أرْو9

وڄَ ٳنيخه ٫نيخ أڅ ٍؿٚ ّٸخٽ ٿو ٌّٓي رن ٣خٍٵ ٓؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿ-
 ٳٸخٽ انِ أٛن٬يخ ٿڀيًحء ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انيخ ىحء ًٿْٔض ريًحء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن ٫زي  - 
 حٿـزخٍ رن ًحثپ ٫ن أرْو ٷخٽ9

٣ْزخ ڃزخٍٻخ ٳْو ٳڀڄخ ٛڀْض ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٍؿپ حٿلڄي هلل ٻؼَْح -
ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن حٿٸخثپ ٷخٽ حٿَؿپ أنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًڃخ 

 أٍىص اٙ حٿوَْ ٳٸخٽ ٿٸي ٳظلض ٿيخ أرٌحد حٿٔڄخء ٳڀڂ ّنييخ ىًڅ حٿ٬َٕ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ أ٬ٗغ رن ٌٓحٍ ٫ن ٫زي حٿـزخٍ رن ًحثپ رن  - 

 أرْو ٷخٽ9 كـَ ٫ن
أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳټخڅ ٿِ ڃن ًؿيو ڃخ ٙ أكذ أڅ ٿِ رو ڃن ًؿو -

ٍؿپ ڃن رخىّش حٿ٬َد ٛڀْض هڀٴو ًٻخڅ َّٳ٪ ّيّو ٻڀڄخ ٻزَ ًٍٳ٪ ًًٟ٪ رْن حٿٔـيطْن 
 ًّٔڀڂ ٫ن ّڄْنو ٫ًن ٗڄخٿو.

رن ًحثپ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ٫ڀٸڄش  - 
 أرْو9

أڅ ٣خٍٵ رن ٌّٓي حٿـ٬ٴِ ٓؤٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿوڄَ ٳنيخه أً ٻَه ٿو -
 أڅ ّٜن٬يخ ٳٸخٽ انڄخ نٜن٬يخ ٿڀيًحء ٳٸخٽ انو ٿْْ ريًحء ًٿټنو ىحء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ى٘خځ رن ٫زي حٿڄڀٺ أنزؤنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ ٫ن  - 
 پ ٫ن ًحثپ رن كـَ ٷخٽ٫9ڀٸڄش رن ًحث

ٻنض ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤطخه ٍؿٚڅ ّوظٜڄخڅ ٳِ أٍٝ ٳٸخٽ أكيىڄخ -
اڅ ىٌح حنظٍِ ٫ڀَ أٍِٟ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳِ حٿـخىڀْش ًىٌ حڃَإ حٿٸْْ رن ٫خرْ حٿټنيُ 
ًهٜڄو ٍر٬ْش رن ٫زيحڅ ٳٸخٽ ٿو رْنظٺ ٷخٽ ٿْْ ٿِ رْنش ٷخٽ ّڄْنو ٷخٽ اًح ٌّىذ ٷخٽ 

ْ ٿٺ اٙ ًٿٺ ٷخٽ ٳڀڄخ ٷخځ ٿْلڀٲ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٷظ٤٪ أٍٟخ ٿْ
 ٧خٿڄخ ٿٸِ حهلل ٫ِ ًؿپ ٌّځ حٿٸْخڃش ًىٌ ٫ڀْو ٯ٠زخڅ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ڃٔڀڂ كيػنخ  - 
 ح٫ٕڄٖ ٫ن ٫زي حٿـزخٍ رن ًحثپ ٫ن أرْو ٷخٽ9

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔـي ٫ڀَ حٍٕٝ ًح٬ٟخ ؿزيظو ًأنٴو ٳِ ٍأّض -
 ٓـٌىه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ڃٔڀڂ ٷخٽ كيػنخ  - 
 ٫خٛڂ رن ٻڀْذ ٫ن أرْو ًحثپ رن كـَ ٷخٽ9

 ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍٻ٪ ٳٌٟ٪ ّيّو ٫ڀَ ٍٻزظْو.-
نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ڃلڄي رن ؿلخىس ٷخٽ كيػ - 

كيػنِ ٫زي حٿـزخٍ رن ًحثپ ٫ن ٫ڀٸڄش رن ًحثپ ًڃٌٿَ ٿيڂ أنيڄخ كيػخه ٫ن أرْو ًحثپ رن 
 كـ9َ

أنو ٍأٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍٳ٪ ّيّو كْن ىهپ ٳِ حٿٜٚس ٻزَ ًٛٲ ىڄخځ -
ػڂ ًٟ٪ ّيه حٿْڄنَ ٫ڀَ حٿٍَْٔ ٳڀڄخ أٍحى أڅ َّٻ٪ أهَؽ  كْخٽ أًنْو ػڂ حٿظلٲ رؼٌرو

ّيّو ڃن حٿؼٌد ػڂ ٍٳ٬يڄخ ٳټزَ ٳَٻ٪ ٳڀڄخ ٷخٽ ٓڄ٪ حهلل ٿڄن كڄيه ٍٳ٪ ّيّو ٳڀڄخ ٓـي 
 ٓـي رْن ٻٴْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ ًأرٌ ن٬ْڂ ٷخٙ كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنخ ٫خٛڂ  - 
 كـَ ٷخٽ9 رن ٻڀْذ ٫ن أرْو ٫ن ًحثپ رن

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٓـي ؿ٬پ ّيّو كٌحء أًنْو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ ٷخٽ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٫خٛڂ رن ٻڀْذ  - 

 ٫ن أرْو ٫ن ًحثپ رن كـ9َ
 أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٳِ حٿٜٚس آڃْن.-
كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ َّٗٺ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن ٫ڀٸڄش  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 

 رن ًحثپ ٫ن أرْو ٷخٽ9
 ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّـيَ رآڃْن.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ُحثيس كيػنخ ٫خٛڂ رن ٻڀْذ أهزَنِ  - 

 أرِ أڅ ًحثپ رن كـَ حٿل٠َڃِ أهزَه ٷخٽ9
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻْٲ ّٜڀِ ٷخٽ ٳن٨َص اٿْو ٷخځ ٳټزَ  ٷڀض ٕن٨َڅ اٿَ ٌٍٓٽ-

ًٍٳ٪ ّيّو كظَ كخىطخ أًنْو ػڂ ًٟ٪ ّيه حٿْڄنَ ٫ڀَ ٧يَ ٻٴو حٿٍَْٔ ًحٿَٓٮ ًحٿٔخ٫ي 
ػڂ ٷخٽ ٿڄخ أٍحى أڅ َّٻ٪ ٍٳ٪ ّيّو ڃؼڀيخ ًًٟ٪ ّيّو ٫ڀَ ٍٻزظْو ػڂ ٍٳ٪ ٍأٓو ٳَٳ٪ ّيّو 

ٷ٬ي ٳخٳظَٕ ٍؿڀو حٿٍَْٔ ٳٌٟ٪ ٻٴو حٿٍَْٔ ڃؼڀيخ ػڂ ٓـي ٳـ٬پ ٻٴْو رلٌحء أًنْو ػڂ 
٫ڀَ ٳوٌه ًٍٻزظو حٿٍَْٔ ًؿ٬پ كي ڃَٳٸو حّٕڄن ٫ڀَ ٳوٌه حٿْڄنَ ػڂ ٷزٞ رْن 
أٛخر٬و ٳلڀٶ كڀٸش ػڂ ٍٳ٪ اٛز٬و ٳَأّظو ّلَٻيخ ّي٫ٌ ريخ ػڂ ؿجض ر٬ي ًٿٺ ٳِ ُڃخڅ 

 ٳْو رَى ٳَأّض حٿنخّ ٫ڀْيڂ حٿؼْخد طلَٹ أّيّيڂ ڃن طلض حٿؼْخد ڃن حٿزَى.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿٌٿْي كيػنِ ٓٴْخڅ ٫ن ٫خٛڂ رن ٻڀْذ  - 

 ٫ن أرْو ٫ن ًحثپ رن كـَ ٷخٽ9
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ٍأّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن ٻزَ ٍٳ٪ ّيّو كٌحء أًنْو ػڂ كْن ٍٻ٪ ػڂ كْن ٷخٽ -
ڀڄخ ؿڀْ كڀٶ ٓڄ٪ حهلل ٿڄن كڄيه ٍٳ٪ ّيّو ًٍأّظو ڃڄٔټخ ّڄْنو ٫ڀَ ٗڄخٿو ٳِ حٿٜٚس ٳ

رخٿ٤ٌَٓ ًحٗريخځ ًأٗخٍ رخٿٔزخرش ًًٟ٪ ّيه حٿْڄنَ ٫ڀَ ٳوٌه حٿْڄنَ ًًٟ٪ ّيه 
 حٿٍَْٔ ٫ڀَ ٳوٌه حٿٍَْٔ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ڄَ رن ٓڀْڄخڅ حٿَٷِ كيػنخ حٿلـخؽ ٫ن ٫زي حٿـزخٍ  - 
 ٫ن أرْو ٷخٽ9

ٳيٍأ ٫نيخ حٿلي ًأٷخڃو ٫ڀَ حٓظټَىض حڃَأس ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
 حٿٌُ أٛخريخ ًٿڂ ٌّٻَ أنو ؿ٬پ ٿيخ ڃيَح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن أرِ رټَ كيػنخ ُىَْ كيػنخ أرٌ آلٶ ٫ن  - 
 ٫زي حٿـزخٍ رن ًحثپ ٫ن ًحثپ ٷخٽ9

ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٠ّ٪ ّيه حٿْڄنَ ٫ڀَ حٿٍَْٔ ٳِ حٿٜٚس ٷَّزخ -
حٿَٓٮ ًًٟ٪ ّيه كْن ٌّؿذ كظَ ّزڀٰخ أًنْو ًٛڀْض هڀٴو ٳٸَأ ٯَْ حٿڄ٠ٌٰد ڃن 

 ٫ڀْيڂ ًٙ حٿ٠خٿْن ٳٸخٽ آڃْن ّـيَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن ٫زي حٿـزخٍ رن ًحثپ ٫ن  - 

 أرْو9
ڃن  أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطَ ريٿٌ ڃن ڃخء ُڃِځ ٳظڄ٠ڄٞ ٳڄؾ ٳْو أ٣ْذ-

 حٿڄٔٺ أً ٷخٽ ڃٔٺ ًحٓظنؼَ هخٍؿخ ڃن حٿيٿٌ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ ُىَْ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن ٫زي  - 

 حٿـزخٍ رن ًحثپ ٫ن أرْو ٷخٽ9
ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٠ّ٪ ّيه حٿْڄنَ ٳِ حٿٜٚس ٫ڀَ حٿٍَْٔ ٳٌٻَ -

 حرن أرِ رټَ.كيّغ ڃؼپ 
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ ُىَْ رن ڃ٬خًّش ٫ن ٫خٛڂ رن كيػنخ  - 

 ٻڀْذ أڅ أرخه أهزَه أڅ ًحثپ رن كـَ أهزَه ٷخٽ9
ٷڀض ٕن٨َڅ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻْٲ ّٜڀِ ٳٸخځ ٳَٳ٪ ّيّو كظَ كخًطخ -

كخًطخ أًنْو ػڂ ًٟ٪  أًنْو ػڂ أهٌ ٗڄخٿو رْڄْنو ػڂ ٷخٽ كْن أٍحى أڅ َّٻ٪ ٍٳ٪ ّيّو كظَ
ّيّو ٫ڀَ ٍٻزظْو ػڂ ٍٳ٪ ٳَٳ٪ ّيّو ڃؼپ ًٿٺ ػڂ ٓـي ٳٌٟ٪ ّيّو كٌحء أًنْو ػڂ ٷ٬ي 
ٳخٳظَٕ ٍؿڀو حٿٍَْٔ ًًٟ٪ ٻٴو حٿٍَْٔ ٫ڀَ ٍٻزظو حٿٍَْٔ ٳوٌه ٳِ ٛٴش ٫خٛڂ ػڂ 
ًٟ٪ كي ڃَٳٸو حّٕڄن ٫ڀَ ٳوٌه حٿْڄنَ ًٷزٞ ػٚػخ ًكڀٶ كڀٸش ػڂ ٍأّظو ّٸٌٽ ىټٌح 

ٔزخرظو حًٕٿَ ًٷزٞ أٛز٬ْن ًكڀٶ حٗريخځ ٫ڀَ حٿٔزخرش حٿؼخنْش ٷخٽ ُىَْ ًأٗخٍ ُىَْ ر
ٷخٽ ٫خٛڂ ًكيػنِ ٫زي حٿـزخٍ ٫ن ر٬ٞ أىڀو أڅ ًحثٚ ٷخٽ أطْظو ڃَس أهٍَ ٫ًڀَ 

 حٿنخّ ػْخد ٳْيخ حٿزَحنْ ًٳْيخ حٕٻْٔش ٳَأّظيڂ ّٸٌٿٌڅ ىټٌح طلض حٿؼْخد.
 ٓڂ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫خٛڂ رن ٻڀْذ ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخ - 
ٓڄ٬ض أرِ ّليع ٫ن ًحثپ حٿل٠َڃِ أنو ٍأٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ٳټزَ -

ٳَٳ٪ ّيّو ٳڀڄخ ٍٻ٪ ٍٳ٪ ّيّو ٳڀڄخ ٍٳ٪ ٍأٓو ڃن حٿَٻ٩ٌ ٍٳ٪ ّيّو ًهٌٍ ٳِ ٍٻ٫ٌو 
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ًهٌٍ ٳِ ٓـٌىه ٳڀڄخ ٷ٬ي ّظ٘يي ًٟ٪ ٳوٌه حٿْڄنَ ٫ڀَ حٿٍَْٔ ًًٟ٪ ّيه حٿْڄنَ 
 أٗخٍ ربٛز٬و حٿٔزخرش ًكڀٶ رخٿ٤ٌَٓ.ً
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫خٛڂ رن ٻڀْذ ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض أرِ ّليع ٫ن ًحثپ رن كـَ حٿل٠َڃِ أنو ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ًٓڀڂ ٛڀَ ٳٌٻَه ًٷخٽ ٳْو ًًٟ٪ ّيه حٿْڄنَ ٫ڀَ حٿٍَْٔ ٷخٽ ًُحى ٳْو ٬ٗزش ڃَس 
 أهٍَ ٳڀڄخ ٻخڅ ٳِ حٿَٻ٩ٌ ًٟ٪ ّيّو ٫ڀَ ٍٻزظْو ًؿخٳَ ٳِ حٿَٻ٩ٌ.

 ػّاس تٓ ٠اعش سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫زْي حهلل ٷخٽ9 - 
كيػنِ ٬ْٓي رن أرِ ٬ْٓي ٫ن ٫ڄَ رن أرِ رټَ رن ٫زي حٿَكڄن رن حٿلَع ٫ن أرْو أڅ -

ٳٸخٽ ٿو ٫زي حٿَكڄن رن حٿلَع ّخ أرخ حٿْٸ٨خڅ ٙ أٍحٹ اٙ ٷي  ٫ڄخٍح ٛڀَ ٍٻ٬ظْن
هٴٴظيڄخ ٷخٽ ىپ نٸٜض ڃن كيًىىخ ْٗجخ ٷخٽ ٙ ًٿټن هٴٴظيڄخ ٷخٽ انِ رخىٍص ريڄخ 
حٿٔيٌ انِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ حٿَؿپ ٿْٜڀِ ًٿ٬ڀو أڅ ٙ 

 ٓز٬يخ كظَ حنظيَ اٿَ آهَ حٿ٬يى. ّټٌڅ ٿو ڃن ٛٚطو اٙ ٫َ٘ىخ أً ط٬ٔيخ أً ػڄنيخ أً
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن كزْذ رن أرِ ػخرض ٫ن أرِ  - 

 حٿزوظَُ ٷخٽ9
ٷخٽ ٫ڄخٍ ٌّځ ٛٴْن حثظٌنِ رَ٘رش ٿزن ٳبڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ آهَ -

 طٸيځ ٳٸظپ.َٗرش طَ٘ريخ ڃن حٿينْخ َٗرش ٿزن ٳؤطِ رَ٘رش ٿزن ٳَ٘ريخ ػڂ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ُّخى أرٌ ٫ڄَ ٫ن حٿلٔن ٫ن  - 

 ٫ڄخٍ رن ّخَٓ ٷخٽ9
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼپ أڃظِ ڃؼپ حٿڄ٤َ ٙ ّيٍٍ أًٿو هَْ أځ آهَه.-
٬ّنِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٓڀڄش - 

حرن ٻيْپ ٫ن أرِ ػخرض ٫ًزي حهلل رن ٫زي حٿَكڄن رن أرُِ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرُِ 
 ٷخٽ9

ٻنخ ٫ني ٫ڄَ ٳؤطخه ٍؿپ ٳٸخٽ ّخ أڃَْ حٿڄئڃنْن انخ نڄټغ حٿ٘يَ ًحٿ٘يَّن ٙ نـي حٿڄخء -
ٳٸخٽ ٫ڄَ أڃخ أنخ ٳڀڂ أٻن ٕٛڀِ كظَ أؿي حٿڄخء ٳٸخٽ ٫ڄخٍ ّخ أڃَْ حٿڄئڃنْن طٌٻَ كْن 

خڅ ٻٌح ًنلن ن٫ََ حٗرپ ٳظ٬ڀڂ أنخ أؿنزنخ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٳبنِ طڄَٯض ٳِ حٿظَحد ٻنخ رڄټ
ٳؤطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳليػظو ٳ٠لٺ ًٷخٽ ٻخڅ حٿ٬ْٜي حٿ٤ْذ ٻخٳْٺ ًَٟد 
رټٴْو حٍٕٝ ػڂ نٴن ٳْيڄخ ػڂ ڃٔق ريڄخ ًؿيو ًر٬ٞ ًٍح٫ْو ٷخٽ حطٶ حهلل ّخ ٫ڄخٍ ٷخٽ 

ه ڃخ ٫٘ض أً ڃخ كْْض ٷخٽ ٻٚ ًحهلل ًٿټن نٌٿْٺ ڃن ًٿٺ أڃَْ حٿڄئڃنْن اڅ ٗجض ٿڂ أًٻَ
 ڃخ طٌٿْض.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن كزْذ ٫ن أرِ حٿزوظ9َُ - 
أڅ ٫ڄخٍ رن ّخَٓ أطَ رَ٘رش ٿزن ٳ٠لٺ ٷخٽ ٳٸخٽ اڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ -

 آهَ َٗحد أَٗرو ٿزن كظَ أڃٌص.
خ ٫زي حهلل كيػنخ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ حرن ڃَس ٷخٽ كيػن - 

 ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ٓڀڄش ّٸٌٽ9
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ٍأّض ٫ڄخٍح ٌّځ ٛٴْن ْٗوخ ٻزَْح آىځ ٣ٌٙ آهٌ حٿلَرش رْيه ًّيه ط٫َي ٳٸخٽ ًحٿٌُ -
نٴِٔ رْيه ٿٸي ٷخطڀض ريٌه حٿَحّش ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػٚع ڃَحص ًىٌه 
حٿَحر٬ش ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٿٌ َٟرٌنخ كظَ ّزڀٌٰح رنخ ٬ٗٴخص ىـَ ٿ٬َٳض أڅ ڃٜڀلْنخ 

 ٫ڀَ حٿلٶ ًأنيڂ ٫ڀَ حٿ٠ٚٿش.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ9 - 
كيػنِ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن أرِ ن٠َس ٷخٽ كـخؽ ٓڄ٬ض أرخ ن٠َس ٫ن -

ٷخٽ ٷڀض ٿ٬ڄخٍ أٍأّض ٷظخٿټڂ ٍأّخ ٍأّظڄٌه ٷخٽ كـخؽ أٍأّض ىٌح حٕڃَ ٷْْ حرن ٫زخى 
٬ّنِ ٷظخٿيڂ ٍأّخ ٍأّظڄٌه ٳبڅ حٿَأُ ّو٤ت ًّْٜذ أً ٫يي ٫ييه اٿْټڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ڃخ ٫يي اٿْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ْٗجخ ٿڂ ٬ّييه اٿَ حٿنخّ 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ ٳِ أڃظِ ٷخٽ ٬ٗزش ًأكٔزو ٷخٽ ٻخٳش ًٷخٽ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
كيػنِ كٌّٴش أڅ ٳِ أڃظِ حػنِ ٫َ٘ ڃنخٳٸخ ٳٸخٽ ٙ ّيهڀٌڅ حٿـنش ًٙ ّـيًڅ ٍّليخ كظَ 
ّڀؾ حٿـڄپ ٳِ ٓڂ حٿوْخ١ ػڄخنْش ڃنيڂ طټٴْټيڂ حٿيرْڀش َٓحؽ ڃن نخٍ ٨ّيَ ٳِ أٻظخٳيڂ 

 كظَ ّنـڂ ٳِ ٛيًٍىڂ.
كيػنخ ريِ رن أٓي كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ٤٫خء  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 

 حٿوَحٓخنِ ٫ن ّلَْ رن ٬ّڄ9َ
أڅ ٫ڄخٍح ٷخٽ ٷيڃض ٫ڀَ أىڀِ ٿْٚ ًٷي ط٘ٸٸض ّيحُ ٳ٠ڄوٌنِ رخٿ٫ِٴَحڅ ٳٰيًص -

٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔڀڄض ٫ڀْو ٳڀڂ َّى ٫ڀِ ًٿڂ َّكذ رِ ٳٸخٽ حٯٔپ 
ي رٸِ ٫ڀِ ڃنو ِٗء ٳٔڀڄض ٫ڀْو ٳڀڂ َّى ٫ڀِ ًٿڂ ىٌح ٷخٽ ٳٌىزض ٳٰٔڀظو ػڂ ؿجض ًٷ

َّكذ رِ ًٷخٽ حٯٔپ ىٌح ٫نٺ ٳٌىزض ٳٰٔڀظو ػڂ ؿجض ٳٔڀڄض ٫ڀْو ٳَى ٫ڀِ ًٍكذ 
رِ ًٷخٽ اڅ حٿڄٚثټش ٙ طل٠َ ؿنخُس حٿټخٳَ ًٙ حٿڄظ٠ڄن ر٫ِٴَحڅ ًٙ حٿـنذ ًٍهٚ 

 ٿڀـنذ اًح نخځ أً أٻپ أً َٗد أڅ ّظٌٟؤ.
كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ حٿلټڂ ٫ن ًٍ ٫ن حرن ٫زي  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 

 حٿَكڄن رن أرُِ ٫ن أرْو9
أڅ ٍؿٚ ٓؤٽ ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٫ن حٿظْڄڂ ٳڀڂ ّيٍ ڃخ ّٸٌٽ ٳٸخٽ ٫ڄخٍ رن ّخَٓ أڃخ طٌٻَ -

كْن ٻنخ ٳِ َّٓش ٳؤؿنزض ٳظڄ٬ټض ٳِ حٿظَحد ٳؤطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
٬ٗزش ّيّو ٫ڀَ ٍٻزظْو ًنٴن ٳِ ّيّو ػڂ ڃٔق ريڄخ ًؿيو ٳٸخٽ انڄخ ّټٴْٺ ىټٌح ًَٟد 

 ًٻٴْو ڃَس ًحكيس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ حرن أرِ ًثذ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زْي حهلل  - 

 رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش ٫ن ٫ڄخٍ رن ّخَٓ أرِ حٿْٸ٨خڅ ٷخٽ9
خځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىڀٺ ٫ٸي ٿ٬خث٘ش ٳؤٷ-

ًٓڀڂ كظَ أٟخء حٿٴـَ ٳظ٦ْٰ أرٌ رټَ ٫ڀَ ٫خث٘ش ٳنِٿض ٫ڀْيڂ حٿَهٜش ٳِ حٿڄٔق 
رخٿ٬ٜيحص ٳيهپ ٫ڀْيخ أرٌ رټَ ٳٸخٽ انٺ ٿڄزخٍٻش ٿٸي نِٽ ٫ڀْنخ ٳْٺ ٍهٜش ٳ٠َرنخ 

 رؤّيّنخ اٿَ ًؿٌىنخ ًَٟرنخ رؤّيّنخ َٟرش اٿَ حٿڄنخٻذ ًحٓرخ١.
ِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ حٿ٬ٚء رن ٛخٿق ٫ن ٫يُ رن ػخرض كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

 كيػنخ أرٌ ٍحٗي ٷخٽ9



  

 

 

Page 437 of 608 

 الجزءالرابع المسند لإلمام أحمد بن حنبل

ه٤زنخ ٫ڄخٍ رن ّخَٓ ٳظـٌُ ٳِ ه٤زظو ٳٸخٽ ٿو ٍؿپ ڃن ٷَّٖ ٿٸي ٷڀض ٷٌٙ ٗٴخء ٳڀٌ -
 أنٺ أ٣ڀض ٳٸخٽ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ أڅ ن٤ْپ حٿو٤زش.

ي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ ًًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ز - 
أهزَنِ ٫ڄًَ رن ٤٫خء رن أرِ حٿوٌحٍ أنو ٓڄ٪ ّلَْ رن ٬ّڄَ ّوزَ ٫ن ٍؿپ أهزَه 

 ٫ن ٫ڄخٍ رن ّخَٓ ٫ُڂ ٫ڄَ أڅ ّلَْ ٷي ٓڄَ ًٿٺ حٿَؿپ ًنْٔو ٫ڄ9َ
أڅ ٫ڄخٍح ٷخٽ طوڀٸض هڀٌٷخ ٳـجض اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخنظيَنِ ًٷخٽ -

حًىذ ّخ حرن أځ ٫ڄخٍ ٳخٯٔپ ٫نٺ ٳَؿ٬ض ٳٰٔڀض ٫نِ ٷخٽ ػڂ ٍؿ٬ض اٿْو ٳخنظيَنِ 
 أ٠ّخ ٷخٽ حٍؿ٪ ٳخٯٔپ ٫نٺ ٳٌٻَ ػٚع ڃَحص.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زْي حهلل رن  - 
 ٫زي حهلل رن ٫ظزش9

ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ڃ٬و أڅ ٫ڄخٍ رن ّخَٓ ٻخڅ ّليع أنو ٻخڅ ڃ٪ حٿنزِ ٛ-
٫خث٘ش ٳيڀٺ ٫ٸيىخ ٳلزْ حٿنخّ ٳِ حرظٰخثو كظَ أٛزلٌح ًٿْْ ڃ٬يڂ ڃخء ٳنِٽ حٿظْڄڂ 
ٷخٽ ٫ڄخٍ ٳٸخڃٌح ٳڄٔلٌح ريخ ٳ٠َرٌح أّيّيڂ ٳڄٔلٌح ًؿٌىيڂ ػڂ ٫خىًح ٳ٠َرٌح رؤّيّيڂ 

 ػخنْش ػڂ ڃٔلٌح أّيّيڂ اٿَ حٗر٤ْن أً ٷخٽ اٿَ حٿڄنخٻذ.
كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڄًَ ٫ن ٤٫خء ٫ن ٫خثٖ رن أنْ ٓڄ٬و كيػنخ ٫زي حهلل  - 

ڃن ٫ڀِ ٬ّنِ ٫ڀَ ڃنزَ حٿټٌٳش ٻنض أؿي حٿڄٌُ ٳخٓظلْض أڅ أٓؤٿو أڅ حرنظو ٫نيُ ٳٸڀض 
 ٿ٬ڄخٍ ٓڀو ٳٔؤٿو ٳٸخٽ ّټٴِ ڃنو حٿٌٌٟء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ ٷخٽ كيػنخ ٌّنْ ٫ن حٿِىَُ ٫ن  - 
  رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش٫9زْي حهلل

أڅ ٫ڄخٍ رن ّخَٓ ٻخڅ ّليع أڅ حٿَهٜش حٿظِ أنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳِ حٿ٬ْٜي ٳٌٻَ -
اٙ أنو ٷخٽ انيڂ َٟرٌح أٻٴيڂ ٳِ حٿ٬ْٜي ٳڄٔلٌح رو ًؿٌىيڂ ڃٔلش ًحكيس ػڂ ليّغ حٿ

 ٫خىًح ٳ٠َرٌح ٳڄٔلٌح أّيّيڂ اٿَ حٿڄنخٻذ ًحٓرخ١.
ٛٴٌحڅ رن ٫َْٔ أهزَنخ حرن ٫ـٚڅ ٫ن ٬ْٓي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

 حٿڄٸزَُ ٫ن ٫ڄَ رن حٿلټڂ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ظڄش ٷخٽ9
ٍأّض ٫ڄخٍ رن ّخَٓ ىهپ حٿڄٔـي ٳٜڀَ ٳؤهٲ حٿٜٚس ٷخٽ ٳڀڄخ هَؽ ٷڄض اٿْو ٳٸڀض -

ّخ أرخ حٿْٸ٨خڅ ٿٸي هٴٴض ٷخٽ ٳيپ ٍأّظنِ حنظٸٜض ڃن كيًىىخ ْٗجخ ٷڀض ٙ ٷخٽ ٳبنِ 
٤ْ٘خڅ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ حٿ٬زي ٿْٜڀِ رخىٍص ريخ ٓيٌس حٿ

حٿٜٚس ڃخ ّټظذ ٿو ڃنيخ اٙ ٫َ٘ىخ ط٬ٔيخ ػڄنيخ ٓز٬يخ ٓيٓيخ هڄٔيخ ٍر٬يخ ػڀؼيخ 
 نٜٴيخ.
 أصؽاب سعٛي اهلل صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ُٻَّخ ٷخٽ9 - 
حٿلَع حٿـيٿِ ٷخٽ ه٤ذ ٫زي حٿَكڄن رن ُّي رن حٿو٤خد ٳِ  أنخ كـخؽ ٫ن كْٔن رن-

حٿٌْځ حٿٌُ ّ٘ٺ ٳْو ٳٸخٽ أٙ انِ ٷي ؿخٿٔض أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ًٓؤٿظيڂ أٙ ًانيڂ كيػٌنِ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٌٛڃٌح ٿَإّظو 
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ْن ًاڅ ٗيي ٗخىيحڅ ڃٔڀڄخڅ ًحٳ٤ًَح ٿَإّظو ًاڅ ط٘ټٌح ٿيخ ٳبڅ ٯڂ ٫ڀْټڂ ٳؤطڄٌح ػٚػ
 ٳٌٜڃٌح ًأٳ٤ًَح.

 وؼة تٓ ِشج اٌثٙضٞ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ٓخٿڂ رن  - 

 أرِ حٿـ٬ي ٫ن ٍؿپ ٫ن ٻ٬ذ رن ڃَس حٿزيُِ ٷخٽ9
ٷخٽ ٓٴْخڅ ڃَس أٓڄ٪ ٷخٽ ؿٌٱ  ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أُ حٿڀْپ أؿٌد-

 حٿڀْپ حٓهَ ًڃن أ٫ظٶ ٍٷزش أ٫ظٶ حهلل رټپ ٠٫ٌ ڃنيخ ٠٫ٌح ڃنو ڃن حٿنخٍ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ9 - 
أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ٓخٿڂ رن أرِ حٿـ٬ي ٫ن ٍؿپ ٫ن ٻ٬ذ رن ڃَس حٿزيُِ -

ؿٌٱ حٿڀْپ حٓهَ ٷخٽ ػڂ ٷخٽ ػڂ حٿٜٚس ڃٸزٌٿش  ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أُ حٿڀْپ أٓڄ٪ ٷخٽ
كظَ ّٜڀِ حٿٴـَ ػڂ ٙ ٛٚس كظَ طټٌڅ حٿ٘ڄْ ٷْي ٍڃق أً ٍڃلْن ػڂ حٿٜٚس ڃٸزٌٿش 
كظَ ّٸٌځ حٿ٨پ ٷْخځ حٿَڃق ػڂ ٙ ٛٚس كظَ طًِٽ حٿ٘ڄْ ػڂ حٿٜٚس ڃٸزٌٿش كظَ طټٌڅ 

ٔڀض ًؿيٺ حٿ٘ڄْ ٷْي ٍڃق أً ٍڃلْن ػڂ ٙ ٛٚس كظَ طَٰد حٿ٘ڄْ ٷخٽ ًاًح ٯ
هَؿض ه٤خّخٹ ڃن ًؿيٺ ًاًح ٯٔڀض ّيّٺ هَؿض ه٤خّخٹ ڃن ّيّٺ ًاًح ٯٔڀض 

 ٍؿڀْٺ هَؿض ه٤خّخٹ ڃن ٍؿڀْٺ.
 خش٠ُ تٓ فاذه سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنِ ٓٴْخڅ حٿ٬ٜٴَُ ٫ن أرْو ٫ن  - 
 رن أٓي ٫ن هَّڂ رن ٳخطٺ حٕٓيُ ٷخٽ9 كزْذ رن حٿن٬ڄخڅ حٕٓيُ ػڂ أكي رنِ ٫ڄًَ

ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚس حٿٜزق ٳڀڄخ حنَٜٱ ٷخځ ٷخثڄخ ٳٸخٽ ٫يٿض -
ٗيخىس حٿًٍِ حَٗٗحٹ رخهلل ٫ِ ًؿپ ػڂ طٚ ىٌه حّٓش ًحؿظنزٌح ٷٌٽ حٿًٍِ كنٴخء هلل ٯَْ 

 ڃَ٘ٻْن رو.
ڃ٬ڄَ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن ٗڄَ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ - 

 هَّڂ ٫ن ٍؿپ ڃن رنِ أٓي ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٌٙ أڅ ٳْٺ حػنظْن ٻنض أنض ٷخٽ اڅ ًحكيس طټٴْنِ -

 ٷخٽ طٔزپ اُحٍٹ ًطٌٳَ ٬َٗٹ ٷخٽ ٙ ؿَځ ًحهلل ٙ أٳ٬پ.
حٿَرْ٪ ٫ن ٍؿپ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ حٿڄ٬ٌٔىُ ٫ن حٿَٻْن رن - 

 ٫ن هَّڂ رن ٳخطٺ ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ح٫ٕڄخٽ ٓظش ًحٿنخّ أٍر٬ش ٳڄٌؿزظخڅ ًڃؼپ رڄؼپ -

ًكٔنش ر٬َ٘ أڃؼخٿيخ ًكٔنش رٔز٬ڄخثش ٳؤڃخ حٿڄٌؿزظخڅ ٳڄن ڃخص ٙ َّ٘ٹ رخهلل ْٗجخ ىهپ 
لٔنش كظَ ٬َّ٘ىخ حٿـنش ًڃن ڃخص َّ٘ٹ رخهلل ْٗجخ ىهپ حٿنخٍ ًأڃخ ڃؼپ رڄؼپ ٳڄن ىڂ ر

ٷڀزو ٬ًّڀڄيخ حهلل ڃنو ٻظزض ٿو كٔنش ًڃن ٫ڄپ ْٓجش ٻظزض ٫ڀْو ْٓجش ًڃن ٫ڄپ كٔنش 
ٳز٬َ٘ أڃؼخٿيخ ًڃن أنٴٶ نٴٸش ٳِ ٓزْپ حهلل ٳلٔنش رٔز٬ڄخثش ًأڃخ حٿنخّ ٳڄٌٓ٪ ٫ڀْو ٳِ 
حٿينْخ ڃٸظٌٍ ٫ڀْو ٳِ حٓهَس ًڃٸظٌٍ ٫ڀْو ٳِ حٿينْخ ڃٌٓ٪ ٫ڀْو ٳِ حٓهَس ًڃٸظٌٍ ٫ڀْو 

 ِ حٿينْخ ًحٓهَس ًڃٌٓ٪ ٫ڀْو ٳِ حٿينْخ ًحٓهَس.ٳ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ أرٌ رټَ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن ٗڄَ  - 
 رن ٤٫ْش ٫ن هَّڂ رن ٳخطٺ حٕٓيُ ٷخٽ9

ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ن٬ڂ حٿَؿپ أنض ّخ هَّڂ ٿٌٙ هڀظخڅ ٳْٺ ٷڀض ًڃخ -
 حهلل ٷخٽ آزخٿٺ اُحٍٹ ًاٍهخإٹ ٬َٗٹ.ىڄخ ّخ ٌٍٓٽ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃًَحڅ رن ڃ٬خًّش أنزؤنخ ٓٴْخڅ رن ُّخى ٫ن ٳخطٺ رن  - 
 ٳ٠خٿش ٫ن أّڄن رن هَّڂ ٷخٽ9

ٷخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ه٤ْزخ ٳٸخٽ ّخ أّيخ حٿنخّ ٫يٿض ٗيخىس حٿًٍِ اَٗحٻخ -
 ظنزٌح حٿَؿْ ڃن حًٕػخڅ ًحؿظنزٌح ٷٌٽ حٿًٍِ.رخهلل ٫ِ ًؿپ ػٚػخ ػڂ ٷخٽ حؿ

 لؽثح تٓ ِاٌه سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڀَ كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن ُّخى رن ٫ٚٷش ٫ن ٫ڄو ٷ٤زش  - 

 رن ڃخٿٺ ٷخٽ9
 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأ ٳِ حٿٴـَ ًحٿنوپ رخٓٸخص.-

 ٚائً سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.سظً ِٓ تىش تٓ ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٤٫خء ٬ّنِ حرن حٿٔخثذ  - 

 ٫ن ٍؿپ ڃن رټَ رن ًحثپ ٫ن هخٿو ٷخٽ9
ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أ٫َ٘ ٷٌڃِ ٳٸخٽ انڄخ حٿ٬ٌٍ٘ ٫ڀَ حٿْيٌى ًحٿنٜخٍٍ ًٿْْ ٫ڀَ -

 حٗٓٚځ ٫ٌٍ٘.
 ؼاٌٝ ػٕٗ.ظشاس تٓ األصٚس سظٟ اهلل ذؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ًأرٌ ڃ٬خًّش ٷخٙ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٬ّٸٌد رن  - 
 رلَْ ٫ن َٟحٍ رن حًٍُٕ ٷخٽ9

ر٬ؼنِ أىڀِ رڀٸٌف ًٷخٽ أرٌ ڃ٬خًّش رڀٸلش اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤطْظو ريخ -
 ـيينيخ.ٳؤڃَنِ أڅ أكڀزيخ ػڂ ٷخٽ ى٩ ىح٫ِ حٿڀزن ٷخٽ أرٌ ڃ٬خًّش ٙ ط

 ػثذ اهلل تٓ صِؼح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ ًٷخٽ حرن ٗيخد  - 

حٿِىَُ كيػنِ ٫زي حٿڄڀٺ رن أرِ رټَ رن ٫زي حٿَكڄن رن حٿلَع رن ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن 
 ٫زي حهلل رن ُڃ٬ش رن حٌٕٓى رن حٿڄ٤ڀذ رن أٓي ٷخٽ9

ٿڄخ حٓظ٬ِ رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ ٫نيه ٳِ نٴَ ڃن حٿڄٔڀڄْن ٷخٽ ى٫خ رٚٽ -
ٿڀٜٚس ٳٸخٽ ڃًَح ڃن ّٜڀِ رخٿنخّ ٷخٽ ٳوَؿض ٳبًح ٫ڄَ ٳِ حٿنخّ ًٻخڅ أرٌ رټَ 
ٯخثزخ ٳٸخٽ ٷڂ ّخ ٫ڄَ ٳٜپ رخٿنخّ ٷخٽ ٳٸخځ ٳڀڄخ ٻزَ ٫ڄَ ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ٍؿٚ ڃـيَح ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤّن أرٌ ًٓڀڂ ٌٛطو ًٻخڅ ٫ڄَ 
رټَ ّؤرَ حهلل ًٿٺ ًحٿڄٔڀڄٌڅ ّؤرَ حهلل ًٿٺ ًحٿڄٔڀڄٌڅ ٷخٽ ٳز٬غ اٿَ أرِ رټَ ٳـخء ر٬ي 
أڅ ٛڀَ ٫ڄَ طڀٺ حٿٜٚس ٳٜڀَ رخٿنخّ ٷخٽ ًٷخٽ ٫زي حهلل رن ُڃ٬ش ٷخٽ ٿِ ٫ڄَ ًّلٺ 

ْن أڃَطنِ اٙ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ڃخًح ٛن٬ض رِ ّخ حرن ُڃ٬ش ًحهلل ڃخ ٧ننض ك
ًٓڀڂ أڃَٹ رٌٿٺ ًٿٌٙ ًٿٺ ڃخ ٛڀْض رخٿنخّ ٷخٽ ٷڀض ًحهلل ڃخ أڃَنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿټن كْن ٿڂ أٍ أرخ رټَ ٍأّظٺ أكٶ ڃن ك٠َ رخٿٜٚس.
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 اٌّغٛس تٓ ِخشِح اٌض٘شٞ ِٚشٚاْ تٓ اٌؽىُ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػّٕٙا.ؼذ٠س 
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ كيػنخ ٫زي حهلل رن ؿ٬ٴَ  كيػنخ - 

 كيػظنخ أځ رټَ رنض حٿڄٌٍٔ رن ڃوَڃش ٫ن ٫زْي حهلل رن أرِ ٍحٳ٪ ٫ن حٿڄ9ٌٍٔ
أنو ر٬غ اٿْو كٔن رن كٔن ّو٤ذ حرنظو ٳٸخٽ ٿو ٷپ ٿو ٳڀْڀٸنِ ٳِ حٿ٬ظڄش ٷخٽ ٳڀٸْو ٳلڄي -

ر٬ي ًحهلل ڃخ ڃن نٔذ ًٙ ٓزذ ًٙ ٛيَ أكذ اٿِ ڃن  حٿڄٌٍٔ حهلل ًأػنَ ٫ڀْو ًٷخٽ أڃخ
ٓززټڂ ًٛيَٻڂ ًٿټن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳخ٣ڄش ڃ٠ٰش ڃنِ ّٸز٠نِ ڃخ 
ٷز٠يخ ًّز٤ٔنِ ڃخ ر٤ٔيخ ًاڅ حٕنٔخد ٌّځ حٿٸْخڃش طنٸ٤٪ ٯَْ نٔزِ ًٓززِ ًٛيَُ 

 ٫ًنيٹ حرنظيخ ًٿٌ ًُؿظٺ ٿٸز٠يخ ًٿٺ ٷخٽ ٳخن٤ڀٶ ٫خًٍح ٿو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ٫زي حهلل رن ؿ٬ٴَ ٫ن أځ رټَ ٫ن  - 

 حٿڄٌٍٔ ٷخٽ9
ڃَ رِ ّيٌىُ ًأنخ ٷخثڂ هڀٲ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

ّظٌٟؤ ٷخٽ ٳٸخٽ حٍٳ٪ أً حٻ٘ٲ ػٌرو ٫ن ٧يَه ٷخٽ ٳٌىزض رو أٍٳ٬و ٷخٽ ٳن٠ق حٿنزِ 
 ٓڀڂ ٳِ ًؿيِ ڃن حٿڄخء.ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن ڃًَحڅ  - 
 ًحٿڄٌٍٔ رن ڃوَڃش ِّّي أكيىڄخ ٫ڀَ ٛخكزو9

هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫خځ حٿليّزْش ٳِ ر٠٪ ٫َ٘س ڃخثش ڃن أٛلخرو -
نيخ ًر٬غ ٫ْنخ ٿو رْن ّيّو ٳٔؤٽ ٌٍٓٽ ٳڀڄخ ٻخڅ رٌُ حٿلڀْٴش ٷڀي حٿييُ ًأ٬َٗ ًأكَځ ڃ

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ اًح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ڃلڄي رن آلٶ حرن ّٔخٍ ٫ن  - 

حٿِىَُ ڃلڄي رن ڃٔڀڂ رن ٗيخد ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن حٿڄٌٍٔ رن ڃوَڃش ًڃًَحڅ 
 رن حٿلټڂ ٷخ9ٙ

هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫خځ حٿليّزْش َّّي ُّخٍس حٿزْض ٙ َّّي ٷظٚ ًٓخٵ هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح-
ڃ٬و حٿييُ ٓز٬ْن رينش ًٻخڅ حٿنخّ ٓز٬ڄخثش ٍؿپ ٳټخنض ٻپ رينش ٫ن ٫َ٘س ٷخٽ ًهَؽ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ اًح ٻخڅ ر٬ٔٴخڅ ٿٸْو رَ٘ رن ٓٴْخڅ حٿټ٬زِ ٳٸخٽ ّخ 

ض ڃ٬يخ حٿ٬ًٌ حٿڄ٤خٳْپ ٷي ٿزٌٔح ؿڀٌى ٌٍٓٽ حهلل ىٌه ٷَّٖ ٷي ٓڄ٬ض رڄَْٔٹ ٳوَؿ
حٿنڄٌٍ ٬ّخىيًڅ حهلل أڅ ٙ طيهڀيخ ٫ڀْيڂ ٫نٌس أريح ًىٌح هخٿي رن حٿٌٿْي ٳِ هْڀيڂ ٷي ٷيڃٌح 
اٿَ ٻَح٩ حٿٰڄْڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ ًّق ٷَّٖ ٿٸي أٻڀظيڂ حٿلَد 

څ حٿٌُ أٍحىًح ًاڅ أ٧يَنِ ڃخًح ٫ڀْيڂ ٿٌ هڀٌح رْنِ ًرْن ٓخثَ حٿنخّ ٳبڅ أٛخرٌنِ ٻخ
حهلل ٫ڀْيڂ ىهڀٌح ٳِ حٗٓٚځ ًىڂ ًحٳًَڅ ًاڅ ٿڂ ّٴ٬ڀٌح ٷخطڀٌح ًريڂ ٷٌس ٳڄخًح ط٨ن ٷَّٖ 
ًحهلل انِ ٙ أُحٽ أؿخىيىڂ ٫ڀَ حٿٌُ ر٬ؼنِ حهلل ٿو كظَ ٨ّيَه حهلل ٿو أځ طنٴَى ىٌه 

و ٫ڀَ حٿٔخٿٴش ػڂ أڃَ حٿنخّ ٳٔڀټٌح ًحص حٿْڄْن رْن ٧يَُ حٿلڄٞ ٫ڀَ ٣َّٶ طوَؿ
ػنْش حٿڄَحٍ ًحٿليّزْش ڃن أٓٴپ ڃټش ٷخٽ ٳٔڀٺ رخٿـْٖ طڀٺ حٿ٤َّٶ ٳڀڄخ ٍأص هْپ ٷَّٖ 
ٳظَس حٿـْٖ ٷي هخٿٴٌح ٫ن ٣َّٸيڂ نټٌٜح ٍحؿ٬ْن اٿَ ٷَّٖ ٳوَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ اًح ٓڀٺ ػنْش حٿڄَحٍ رَٻض نخٷظو ٳٸخٽ حٿنخّ هٖص ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل 

ڃخ هٚص ًڃخ ىٌ ٿيخ روڀٶ ًٿټن كزٔيخ كخرْ حٿٴْپ ٫ن ڃټش ًحهلل  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
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ٙ طي٫ٌنِ ٷَّٖ حٿٌْځ اٿَ ه٤ش ّٔؤٿٌنِ ٳْيخ ٛڀش حٿَكڂ اٙ أ٤٫ْظيڂ اّخىخ ػڂ ٷخٽ 
ٿڀنخّ انِٿٌح ٳٸخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ رخٿٌحىُ ڃن ڃخء ّنِٽ ٫ڀْو حٿنخّ ٳؤهَؽ ٌٍٓٽ حهلل 

٤٫خىخ ٍؿپ ڃن أٛلخرو ٳنِٽ ٳِ ٷڀْذ ڃن طڀٺ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓيڄخ ڃن ٻنخنظو ٳؤ
حٿٸڀذ ٳَُٰه ٳْو ٳـخٕ حٿڄخء رخٿًَحء كظَ َٟد حٿنخّ ٫نو ر٤٬ن ٳڀڄخ ح٣ڄؤڅ ٌٍٓٽ 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ريّپ رن ًٍٷخء ٳِ ٍؿخٽ ڃن هِح٫ش ٳٸخٽ ٿيڂ ٻٸٌٿو ٿزَْ٘ 

لڄي ًاڅ ڃلڄي رن ٓٴْخڅ ٳَؿ٬ٌح اٿَ ٷَّٖ ٳٸخٿٌح ّخ ڃ٬َ٘ ٷَّٖ انټڂ ط٬ـڀٌڅ ٫ڀَ ڃ
ٿڂ ّؤص ٿٸظخٽ انڄخ ؿخء ُحثَح ٿيٌح حٿزْض ڃ٨٬ڄخ ٿلٸو ٳخطيڄٌىڂ ٷخٽ ڃلڄي ٬ّنِ حرن آلٶ 
ٷخٽ حٿِىَُ ًٻخنض هِح٫ش ٳِ ٫ْزش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃٔڀڄيخ ًڃَ٘ٻيخ ٙ 
ّوٴٌڅ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ْٗجخ ٻخڅ رڄټش ٷخٿٌح ًاڅ ٻخڅ انڄخ ؿخء ٿٌٿٺ 

 ًحهلل ٙ ّيهڀيخ أريح ٫ڀْنخ ٫نٌس ًٙ طظليع رٌٿٺ حٿ٬َد ػڂ ر٬ؼٌح اٿْو ڃټَُ رن كٴٚ ٳٚ
رن حٕهْٲ أكي رنِ ٫خڃَ رن ٿئُ ٳڀڄخ ٍآه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ىٌح ٍؿپ 
ٯخىٍ ٳڀڄخ حنظيَ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻڀڄو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

رو أٛلخرو ػڂ ٍؿ٪ اٿَ ٷَّٖ ٳؤهزَىڂ رڄخ ٷخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل  رنلٌ ڃڄخ ٻڀڂ
٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳز٬ؼٌح اٿْو حٿلڀْ رن ٫ڀٸڄش حٿټنخنِ ًىٌ ٌّڃجٌ ْٓي حٕكخرٖ ٳڀڄخ ٍآه 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ىٌح ڃن ٷٌځ ّظؤٿيٌڅ ٳخر٬ؼٌح حٿييُ ٳِ ًؿيو ٳز٬ؼٌح 

ڃن ٫َٝ حٿٌحىُ ٳِ ٷٚثي ٷي أٻپ أًطخٍه ڃن ٣ٌٽ  حٿييُ ٳڀڄخ ٍأٍ حٿييُ ّْٔپ ٫ڀْو
حٿلزْ ٫ن ڃلڀو ٍؿ٪ ًٿڂ ّٜپ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ا٨٫خڃخ ٿڄخ ٍأٍ 
ٳٸخٽ ّخ ڃ٬َ٘ ٷَّٖ ٷي ٍأّض ڃخ ٙ ّلپ ٛيه حٿييُ ٳِ ٷٚثيه ٷي أٻپ أًطخٍه ڃن ٣ٌٽ 

ٿْو ٫ًَس رن ڃ٬ٌٔى حٿلزْ ٫ن ڃلڀو ٳٸخٿٌح حؿڀْ انڄخ أنض أ٫َحرِ ٙ ٫ڀڂ ٿٺ ٳز٬ؼٌح ا
حٿؼٸٴِ ٳٸخٽ ّخ ڃ٬َ٘ ٷَّٖ انِ ٷي ٍأّض ڃخ ّڀٸَ ڃنټڂ ڃن طز٬ؼٌڅ اٿَ ڃلڄي اًح ؿخءٻڂ 
ڃن حٿظ٬نْٲ ًٌٓء حٿڀٴ٦ ًٷي ٫َٳظڂ أنټڂ ًحٿي ًأنِ ًٿي ًٷي ٓڄ٬ض رخٿٌُ نخرټڂ ٳـڄ٬ض 

 ڃن أ٣خ٫نِ ڃن ٷٌڃِ ػڂ ؿجض كظَ آْٓظټڂ رنٴِٔ
أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳـڀْ ٷخٿٌح ٛيٷض ڃخ أنض ٫نينخ رڄظيڂ ٳوَؽ كظَ 

رْن ّيّو ٳٸخٽ ّخ ڃلڄي ؿڄ٬ض أًرخٕ حٿنخّ ػڂ ؿجض ريڂ ٿز٠ْظٺ ٿظٴ٠يخ انيخ ٷَّٖ ٷي 
هَؿض ڃ٬يخ حٿ٬ًٌ حٿڄ٤خٳْپ ٷي ٿزٌٔح ؿڀٌى حٿنڄٌٍ ٬ّخىيًڅ حهلل أڅ ٙ طيهڀيخ ٫ڀْيڂ ٫نٌس 

َ حٿٜيّٶ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ أريح ًأّڂ حهلل ٿټؤنِ ريٌٙء ٷي حنټ٘ٴٌح ٫نٺ ٯيح ٷخٽ ًأرٌ رټ
٫نو هڀٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخ٫ي ٳٸخٽ حڃٜٚ ر٨َ حٿٔص أنلن ننټ٘ٲ 
٫نو ٷخٽ ڃن ىٌح ّخ ڃلڄي ٷخٽ ىٌح حرن أرِ ٷلخٳش ٷخٽ أځ ًحهلل ٿٌٙ ّي ٻخنض ٫نيُ ٿټخٳؤطٺ 

ش ًحٷٲ ريخ ًٿټن ىٌه ريخ ػڂ طنخًٽ ٿلْش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٿڄَْٰس رن ٬ٗز
٫ڀَ ٍأّ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿليّي ٷخٽ ّٸ٩َ ّيه ػڂ ٷخٽ أڃٔٺ ّيٹ ٫ن 
ٿلْش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷزپ ًحهلل ٙ طٜپ اٿْٺ ٷخٽ ًّلٺ ڃخ أٳ٨ٺ ًأٯڀ٨ٺ 
ٷخٽ ٳظزٔڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن ىٌح ّخ ڃلڄي ٷخٽ ىٌح حرن أهْٺ حٿڄَْٰس 

ٷخٽ حٯيٍ ىپ ٯٔڀض ٌٓأطٺ اٙ رخٕڃْ ٷخٽ ٳټڀڄو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  رن ٬ٗزش
ًٓڀڂ رڄؼپ ڃخ ٻڀڂ رو أٛلخرو ٳؤهزَه أنو ٿڂ ّؤص َّّي كَرخ ٷخٽ ٳٸخځ ڃن ٫ني ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷي ٍأٍ ڃخ ّٜن٪ رو أٛلخرو ٙ ّظٌٟؤ ًٌٟءح اٙ حرظيًٍه ًٙ 
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٢ ڃن ٬َٗه ِٗء اٙ أهًٌه ٳَؿ٪ اٿَ ٷَّٖ ٳٸخٽ ّخ ّزٔٶ رٔخٷخ اٙ حرظيًٍه ًٙ ّٔٸ
ڃ٬َ٘ ٷَّٖ انِ ؿجض ٻٍَٔ ٳِ ڃڀټو ًؿجض ٷَْٜ ًحٿنـخِٗ ٳِ ڃڀټيڄخ ًحهلل ڃخ 
ٍأّض ڃڀټخ ٷ٢ ڃؼپ ڃلڄي ٳِ أٛلخرو ًٷي ٍأّض ٷٌڃخ ٙ ّٔڀڄٌنو ٿِ٘ء أريح ٳًَح ٍأّټڂ 

ْش حٿوِح٫ِ اٿَ ٷخٽ ًٷي ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷزپ ًٿٺ ر٬غ هَحٕ رن أڃ
ڃټش ًكڄڀو ٫ڀَ ؿڄپ ٿو ّٸخٽ ٿو حٿؼ٬ڀذ ٳڀڄخ ىهپ ڃټش ٫ٸَص رو ٷَّٖ ًأٍحىًح ٷظپ 
هَحٕ ٳڄن٬يڂ حٕكخرٖ كظَ أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳي٫خ ٫ڄَ ٿْز٬ؼو اٿَ 
ڃټش ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ أهخٱ ٷَّ٘خ ٫ڀَ نٴِٔ ًٿْْ ريخ ڃن رنِ ٫يُ أكي ّڄن٬نِ 

٫يحًطِ اّخىخ ًٯڀ٨ظِ ٫ڀْيخ ًٿټن أىٿٺ ٫ڀَ ٍؿپ ىٌ أ٫ِ ڃنِ  ًٷي ٫َٳض ٷَّٖ
٫ؼڄخڅ رن ٫ٴخڅ ٷخٽ ٳي٫خه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳز٬ؼو اٿَ ٷَّٖ ّوزَىڂ أنو 
ٿڂ ّؤص ٿلَد ًأنو ؿخء ُحثَح ٿيٌح حٿزْض ڃ٨٬ڄخ ٿلَڃظو ٳوَؽ ٫ؼڄخڅ كظَ أطَ ڃټش 

رْن ّيّو ًٍىٱ هڀٴو ًأؿخٍه كظَ  ًٿٸْو أرخڅ رن ٬ْٓي رن حٿ٬خٙ ٳنِٽ ٫ن ىحرظو ًكڄڀو
رڀٮ ٍٓخٿش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخن٤ڀٶ ٫ؼڄخڅ كظَ أطَ أرخ ٓٴْخڅ ٨٫ًڄخء 
ٷَّٖ ٳزڀٰيڂ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ أٍٓڀو رو ٳٸخٿٌح ٿ٬ؼڄخڅ اڅ ٗجض أڅ 

٫ڀْو ط٤ٌٱ رخٿزْض ٳ٤ٲ رو ٳٸخٽ ڃخ ٻنض ٕٳ٬پ كظَ ٤ٌّٱ رو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
ًٓڀڂ ٷخٽ ٳخكظزٔظو ٷَّٖ ٫نيىخ ٳزڀٮ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٿڄٔڀڄْن أڅ 
٫ؼڄخڅ ٷي ٷظپ ٷخٽ ڃلڄي ٳليػنِ حٿِىَُ أڅ ٷَّ٘خ ر٬ؼٌح ٓيْپ رن ٫ڄًَ أكي رنِ ٫خڃَ 
رن ٿئُ ٳٸخٿٌح حثض ڃلڄيح ٳٜخٿلو ًٙ ّټٌڅ ٳِ ٛڀلو اٙ أڅ َّؿ٪ ٫نخ ٫خڃو ىٌح ٳٌحهلل 

ىهڀيخ ٫ڀْنخ ٫نٌس أريح ٳؤطخه ٓيْپ رن ٫ڄًَ ٳڀڄخ ٍآه حٿنزِ ٛڀَ حهلل  ٙ طظليع حٿ٬َد أنو
٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٷي أٍحى حٿٸٌځ حٿٜڀق كْن ر٬ؼٌح ىٌح حٿَؿپ ٳڀڄخ حنظيَ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طټڀڄخ ًأ٣خٙ حٿټٚځ ًطَحؿ٬خ كظَ ؿٍَ رْنيڄخ حٿٜڀق ٳڀڄخ حٿظؤځ 

رن حٿو٤خد ٳؤطَ أرخ رټَ ٳٸخٽ ّخ أرخ رټَ أًٿْْ  حٕڃَ ًٿڂ ّزٶ اٙ حٿټظخد ًػذ ٫ڄَ
 رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أًٿٔنخ رخٿڄٔڀڄْن أًٿٌْٔح رخٿڄَ٘ٻْن 

ٷخٽ رڀَ ٷخٽ ٳ٬ٚځ ن٤٬ِ حٿٌٿش ٳِ ىّننخ ٳٸخٽ أرٌ رټَ ّخ ٫ڄَ اٿِځ ٯَُه كْغ ٻخڅ ٳبنِ 
ٌٓٽ حهلل أًٿٔنخ أٗيي أنو ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٫ڄَ ًأنخ أٗيي ػڂ أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ ّخ ٍ

رخٿڄٔڀڄْن أًٿٌْٔح رخٿڄَ٘ٻْن ٷخٽ رڀَ ٷخٽ ٳ٬ٚځ ن٤٬ِ حٿٌٿش ٳِ ىّننخ ٳٸخٽ أنخ ٫زي حهلل 
ًٌٍٓٿو ٿن أهخٿٲ أڃَه ًٿن ٬ْ٠ّنِ ػڂ ٷخٽ ٫ڄَ ڃخ ُٿض أٌٛځ ًأطٜيٵ ًأٛڀِ 
ًأ٫ظٶ ڃن حٿٌُ ٛن٬ض ڃوخٳش ٻٚڃِ حٿٌُ طټڀڄض رو ٌّڃجٌ كظَ ٍؿٌص أڅ ّټٌڅ هَْح 

هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀِ رن أرِ ٣خٿذ ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٷخٽ ًى٫خ ٌٍٓٽ ح
٫ڀْو ًٓڀڂ حٻظذ رٔڂ حهلل حٿَكڄن حٿَكْڂ ٳٸخٽ ٓيْپ رن ٫ڄًَ ٙ أ٫َٱ ىٌح ًٿټن حٻظذ 
رخٓڄٺ حٿڀيڂ ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٻظذ رخٓڄٺ حٿڀيڂ ىٌح ڃخ ٛخٿق 

ٸخٽ ٓيْپ رن ٫ڄًَ ٿٌ ٗييص أنٺ ٌٍٓٽ حهلل ٿڂ ٫ڀْو ڃلڄي ٌٍٓٽ حهلل ٓيْپ رن ٫ڄًَ ٳ
أٷخطڀٺ ًٿټن حٻظذ ىٌح ڃخ ح٤ٛڀق ٫ڀْو ڃلڄي رن ٫زي حهلل ًٓيْپ رن ٫ڄًَ ٫ڀَ ًٟ٪ 
حٿلَد ٫َ٘ ٓنْن ّؤڃن ٳْيخ حٿنخّ ًّټٲ ر٠٬يڂ ٫ن ر٬ٞ ٫ڀَ أنو ڃن أطَ ٌٍٓٽ 

ڃڄن ڃ٪  حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أٛلخرو رَْٰ اًڅ ًٿْو ٍىه ٫ڀْيڂ ًڃن أطَ ٷَّ٘خ
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڂ َّىًه ٫ڀْو ًاڅ رْننخ ٫ْزش ڃټٴٌٳش ًانو ٙ آٚٽ ًٙ 



  

 

 

Page 443 of 608 

 الجزءالرابع المسند لإلمام أحمد بن حنبل

اٯٚٽ ًٻخڅ ٳِ ٣َٗيڂ كْن ٻظزٌح حٿټظخد أنو ڃن أكذ أڅ ّيهپ ٳِ ٫ٸي ڃلڄي ٫ًييه 
ىهپ ٳْو ًڃن أكذ أڅ ّيهپ ٳِ ٫ٸي ٷَّٖ ٫ًييىڂ ىهپ ٳْو ٳظٌحػزض هِح٫ش ٳٸخٿٌح 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًييه ًطٌحػزض رنٌ رټَ ٳٸخٿٌح نلن ڃ٪ ٫ٸي نلن ڃ٪ ٫ٸي ٌٍٓٽ حهلل
ٷَّٖ ٫ًييىڂ ًانٺ طَؿ٪ ٫نخ ٫خڃنخ ىٌح ٳٚ طيهپ ٫ڀْنخ ڃټش ًأنو اًح ٻخڅ ٫خځ ٷخرپ 
هَؿنخ ٫نٺ ٳظيهڀيخ رؤٛلخرٺ ًأٷڄض ٳْيڂ ػٚػخ ڃ٬ٺ ٓٚف حٿَحٻذ ٙ طيهڀيخ رَْٰ 

و ًٓڀڂ ّټظذ حٿټظخد اً ؿخءه أرٌ ؿنيٽ حٿٌْٔٱ ٳِ حٿٸَد ٳزْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ
رن ٓيْپ رن ٫ڄًَ ٳِ حٿليّي ٷي حنٴڀض اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ًٷي ٻخڅ 
أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَؿٌح ًىڂ ٙ ّ٘ټٌڅ ٳِ حٿٴظق ٿَإّخ ٍآىخ 

خ طلڄپ ٌٍٓٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ ٍأًح ڃخ ٍأًح ڃن حٿٜڀق ًحٿَؿ٩ٌ ًڃ
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ نٴٔو ىهپ حٿنخّ ڃن ًٿٺ أڃَ ٨٫ْڂ كظَ ٻخىًح أڅ ّيڀټٌح 
ٳڀڄخ ٍأٍ ٓيْپ أرخ ؿنيٽ ٷخځ اٿْو ٳ٠َد ًؿيو ػڂ ٷخٽ ّخ ڃلڄي ٷي ٿـض حٿٸ٠ْش رْنِ 
ًرْنٺ ٷزپ أڅ ّؤطْٺ ىٌح ٷخٽ ٛيٷض ٳٸخځ اٿْو ٳؤهٌ رظڀزْزو ٷخٽ ًَٛم أرٌ ؿنيٽ رؤ٫ڀَ 

َ٘ حٿڄٔڀڄْن أطَىًننِ اٿَ أىپ حٿَ٘ٹ ٳْٴظنٌنِ ٳِ ىّنِ ٷخٽ ٳِحى حٿنخّ ٌٛطو ّخ ڃ٬
َٗح اٿَ ڃخ ريڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ أرخ ؿنيٽ حٛزَ ًحكظٔذ ٳبڅ حهلل 
٫ِ ًؿپ ؿخ٫پ ٿٺ ًٿڄن ڃ٬ٺ ڃن حٿڄٔظ٬٠ٴْن ٳَؿخ ًڃوَؿخ انخ ٷي ٫ٸينخ رْننخ ًرْن 

ٌنخ ٫ڀْو ٫ييح ًانخ ٿن نٰيٍ ريڂ ٷخٽ ٳٌػذ اٿْو حٿٸٌځ ٛڀلخ ٳؤ٤٫ْنخىڂ ٫ڀَ ًٿٺ ًأ٤٫
٫ڄَ رن حٿو٤خد ڃ٪ أرِ ؿنيٽ ٳـ٬پ ّڄِ٘ اٿَ ؿنزو ًىٌ ّٸٌٽ حٛزَ أرخ ؿنيٽ ٳبنڄخ 
ىڂ حٿڄَ٘ٻٌڅ ًانڄخ ىځ أكيىڂ ىځ ٻڀذ ٷخٽ ًّينِ ٷخثڂ حٿْٔٲ ڃنو ٷخٽ ّٸٌٽ ٍؿٌص أڅ 

ڄخ ٳَٯخ ڃن حٿټظخد ّؤهٌ حٿْٔٲ ٳ٠َْد رو اّخىخ ٷخٽ ٳ٠ن حٿَؿپ رؤرْو ًنٴٌص حٿٸ٠ْش ٳڀ
ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٳِ حٿلَځ ًىٌ ڃ٤٠َد ٳِ حٿلپ ٷخٽ ٳٸخځ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ أّيخ حٿنخّ حنلًَح ًحكڀٸٌح ٷخٽ ٳڄخ ٷخځ أكي ٷخٽ ػڂ 

و ٫خى رڄؼڀيخ ٳڄخ ٷخځ ٍؿپ كظَ ٫خى رڄؼڀيخ ٳڄخ ٷخځ ٍؿپ ٳَؿ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ
ًٓڀڂ ٳيهپ ٫ڀَ أځ ٓڀڄش ٳٸخٽ ّخ أځ ٓڀڄش ڃخ ٗؤڅ حٿنخّ ٷخٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷي ىهڀيڂ ڃخ 
ٷي ٍأّض ٳٚ طټڀڄن ڃنيڂ انٔخنخ ًح٫ڄي اٿَ ىيّٺ كْغ ٻخڅ ٳخنلَه ًحكڀٶ ٳڀٌ ٷي ٳ٬ڀض 
ًٿٺ ٳ٬پ حٿنخّ ًٿٺ ٳوَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّټڀڂ أكيح كظَ أطَ ىيّو 

ٳٸخځ حٿنخّ ّنلًَڅ ًّلڀٸٌڅ ٷخٽ كظَ اًح ٻخڅ رْن ڃټش ًحٿڄيّنش ٳِ  ٳنلَه ػڂ ؿڀْ ٳلڀٶ
 ٢ًٓ حٿ٤َّٶ ٳنِٿض ٌٍٓس حٿٴظق.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًىذ رن ؿََّ كيػنخ أرِ ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض حٿن٬ڄخڅ ّليع ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ڀِ رن كْٔن ٫ن حٿڄٌٍٔ حرن ڃوَڃش أڅ ٫ڀْخ -

ؤطض ٳخ٣ڄش حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض اڅ ٷٌڃٺ ه٤ذ حرنش أرِ ؿيپ ٳ٫ٌي رخٿنټخف ٳ
ّظليػٌڅ أنٺ ٙ ط٠ٰذ ٿزنخطٺ ًأڅ ٫ڀْخ ٷي ه٤ذ حرنش أرِ ؿيپ ٳٸخځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ٳلڄي حهلل ًأػنَ ٫ڀْو ًٷخٽ انڄخ ٳخ٣ڄش ر٬٠ش ڃنِ ًانِ أٻَه أڅ طٴظنٌىخ ًًٻَ أرخ 

٪ رْن حرنش نزِ حهلل ًرنض ٫يً حهلل ٳَٳٞ حٿ٬خٙ رن حٿَرْ٪ ٳؤٻؼَ ٫ڀْو حٿؼنخء ًٷخٽ ٙ ّـڄ
 ٫ڀِ ًٿٺ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ أنزؤنخ ٬ْٗذ ٫ن حٿِىَُ أهزَنِ ٫ڀِ رن  - 
 كْٔن أڅ حٿڄٌٍٔ رن ڃوَڃش أهزَه9

أڅ ٫ڀِ رن أرِ ٣خٿذ ه٤ذ حرنش أرِ ؿيپ ٫ًنيه ٳخ٣ڄش حرنش حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
٣ڄش أطض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض ٿو اڅ ٷٌڃٺ ّظليػٌڅ أنٺ ٳڀڄخ ٓڄ٬ض رٌٿٺ ٳخ

ٙ ط٠ٰذ ٿزنخطٺ ًىٌح ٫ڀِ نخٻق حرنش أرِ ؿيپ ٷخٽ حٿڄٌٍٔ ٳٸخځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ٳٔڄ٬ظو كْن ط٘يي ػڂ ٷخٽ أڃخ ر٬ي ٳبنِ أنټلض أرخ حٿ٬خٙ رن حٿَرْ٪ ٳليػنِ 

َه أڅ ّٴظنٌىخ ًانيخ ًحهلل ٙ طـظڄ٪ حرنش ٳٜيٷنِ ًأڅ ٳخ٣ڄش رنض ڃلڄي ر٬٠ش ڃنِ ًأنخ أٻ
 ٌٍٓٽ حهلل ًحرنش ٫يً حهلل ٫ني ٍؿپ ًحكي أريح ٷخٽ ٳظَٹ ٫ڀِ حٿو٤زش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٬ّنِ حرن ارَحىْڂ كيػنخ أرِ ٫ن حٿٌٿْي رن ٻؼَْ  - 
 كيػنِ ڃلڄي رن ٫ڄًَ كيػنِ حرن كڀلڀش حٿيإٿِ أڅ حرن ٗيخد كيػو9

رن حٿلْٔن كيػو أنيڂ كْن ٷيڃٌح حٿڄيّنش ڃن ٫ني ِّّي رن ڃ٬خًّش ڃٸظپ حٿلْٔن  أڅ ٫ڀِ-
رن ٫ڀِ ٿٸْو حٿڄٌٍٔ رن ڃوَڃش ٳٸخٽ ىپ ٿٺ اٿِ ڃن كخؿش طؤڃَنِ ريخ ٷخٽ ٳٸڀض ٿو ٙ 
ٷخٽ ٿو ىپ أنض ڃ٤٬ِ ْٓٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳبنِ أهخٱ أڅ ّٰڀزٺ حٿٸٌځ 

 ّوڀٚ اٿْو أريح كظَ طزڀٮ نٴِٔ أڅ ٫ڀِ رن أرِ ٣خٿذ ٫ڀْو ًأّڂ حهلل ٿجن أ٤٫ْظنْو ٙ
ه٤ذ حرنش أرِ ؿيپ ٫ڀَ ٳخ٣ڄش ٳٔڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّو٤ذ 
حٿنخّ ٳِ ًٿٺ ٫ڀَ ڃنزَه ىٌح ًأنخ ٌّڃجٌ ڃلظڀڂ ٳٸخٽ اڅ ٳخ٣ڄش ر٬٠ش ڃنِ ًأنخ أطوٌٱ 

٫ڀْو ٳِ ڃٜخىَطو اّخه أڅ طٴظن ٳِ ىّنيخ ٷخٽ ػڂ ًٻَ ٛيَح ٿو ڃن رنِ ٫زي ٗڄْ ٳؤػنَ 
ٳؤكٔن ٷخٽ كيػنِ ٳٜيٷنِ ٫ًًينِ ٳٌٳَ ٿِ ًانِ ٿٔض أكَځ كٚٙ ًٙ أكپ كَحڃخ 

 ًٿټن ًحهلل ٙ طـظڄ٪ حرنش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحرنش ٫يً حهلل ڃټخنخ ًحكيح أريح.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ حرن أهِ حرن ٗيخد ٫ن ٫ڄو ٷخٽ9 - 
٫ًُڂ ٫ًَس رن حٿِرَْ أڅ ڃًَحڅ ًحٿڄٌٍٔ رن ڃوَڃش أهزَحه أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخځ كْن ؿخءه ًٳي ىٌحُڅ ڃٔڀڄْن ٳٔؤٿٌح أڅ َّى اٿْيڂ أڃٌحٿيڂ ًٓزْيڂ ٳٸخٽ 
اٿِ أٛيٷو ٳخهظخًٍح ليّغ ٿيڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٬ِ ڃن طًَڅ ًأكذ حٿ

ًاڃخ حٿڄخٽ ًٷي ٻنض حٓظؤنْض رټڂ ًٻخڅ أن٨َىڂ ٌٍٓٽ حهلل اكيٍ حٿ٤خثٴظْن اڃخ حٿٔزِ 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬٠ش ٫َ٘س ٿْڀش كْن ٷٴپ ڃن حٿ٤خثٲ ٳڀڄخ طزْن ٿيڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯَْ ٍحى اٿْيڂ اٙ اكيٍ حٿ٤خثٴظْن ٷخٿٌح ٳبنخ نوظخٍ ٓزْنخ ٳٸخځ ٌٍٓٽ 

نَ ٫ڀَ حهلل ٫ِ ًؿپ رڄخ ىٌ أىڀو ػڂ ٷخٽ أڃخ ر٬ي حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿڄٔڀڄْن ٳؤػ
ٳبڅ اهٌحنټڂ ٷي ؿخإًح طخثزْن ًانِ ٷي ٍأّض أڅ أٍى اٿْيڂ ٓزْيڂ ٳڄن أكذ ڃنټڂ أڅ ٤ّْذ 
ًٿٺ ٳڀْٴ٬پ ًڃن أكذ ڃنټڂ أڅ ّټٌڅ ٫ڀَ ك٨و كظَ ن٤٬ْو اّخه ڃن أًٽ ڃخ ّٴت حهلل ٫ِ 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿيڂ ًؿپ ٫ڀْنخ ٳڀْٴ٬پ ٳٸخٽ حٿنخّ ٷي ٣ْزنخ ًٿٺ ٿٌَٓٽ حهلل 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انخ ٙ نيٍُ ڃن أًڅ ڃنټڂ ٳِ ًٿٺ ڃڄن ٿڂ ّؤًڅ ٳخٍؿ٬ٌح 
كظَ َّٳ٪ اٿْنخ ٫َٳخإٻڂ أڃَٻڂ ٳـڄ٪ حٿنخّ ٳټڀڄيڂ ٫َٳخإىڂ ػڂ ٍؿ٬ٌح اٿَ ٌٍٓٽ حهلل 

 ىٌحُڅ.ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزًَه أنيڂ ٷي ٣ْزٌح ًأًنٌح ىٌح حٿٌُ رڀٰنِ ٫ن ٓزِ 
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ أنزؤنخ ٬ْٗذ ٫ن حٿِىَُ كيػنِ ٫ًَس رن  - 
حٿَِّ أڅ حٿڄٌٍٔ رن ڃوَڃش أهزَه أڅ ٫ڄًَ رن ٫ٌٱ حٕنٜخٍُ ًىٌ كڀْٲ رنِ ٫خڃَ 

 رن ٿئُ ًٻخڅ ٷي ٗيي ريٍح ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهزَه9
٫زْيس رن حٿـَحف اٿَ حٿزلَّن ّؤطِ رـِّظيخ ًٻخڅ  أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬غ أرخ-

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛخٿق أىپ حٿزلَّن ًأڃَ ٫ڀْيڂ حٿ٬ٚء رن حٿل٠َڃِ ٳٸيځ أرٌ 
 ڃ٬ڄَ.كيّغ ٬ّنِ ڃؼپ ليّغ ٫زْيس رڄخٽ ڃن حٿزلَّن ٳٌٻَ حٿ

ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ر - 
 حٿِرَْ ٫ن حٿڄٌٍٔ رن ڃوَڃش ٷخٽ9

ٓڄ٬ض حٕنٜخٍ أڅ أرخ ٫زْيس رن حٿـَحف ٷيځ رڄخٽ ڃن ٷزپ حٿزلَّن ًٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل -
٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ؼو ٫ڀَ حٿزلَّن ٳٌحٳٌح ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚس حٿٜزق 

ٽ ٿ٬ڀټڂ ٓڄ٬ظڂ ٳڀڄخ حنَٜٱ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ط٬ٌَٟح ٳڀڄخ ٍآىڂ طزٔڂ ًٷخ
أڅ أرخ ٫زْيس رن حٿـَحف ٷيځ ًٷيځ رڄخٽ ٷخٿٌح أؿپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٷخٽ أرًَ٘ح ًأڃڀٌح 
هَْح ٳٌحهلل ڃخ حٿٴٸَ أهَ٘ ٫ڀْټڂ ًٿټن اًح ٛزض ٫ڀْټڂ حٿينْخ ٳظنخٳٔظڄٌىخ ٻڄخ طنخٳٔيخ ڃن 

 ٻخڅ ٷزڀټڂ.
٘خځ رن ٫ًَس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ ڃخٿٺ رن أنْ ٫ن ى - 

 أرْو أڅ حٿڄٌٍٔ رن ڃوَڃش أهزَه ٷخٽ9
ًكيػنخ آلٶ ٬ّنِ حرن حٿ٤زخ٩ ٷخٽ أهزَنِ ڃخٿٺ ٫ن ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن حٿڄٌٍٔ رن -

ڃوَڃش أڅ ٓز٬ْش حٕٓڀڄْش نٴٔض ر٬ي ًٳخس ًُؿيخ رڀْخٽ ٳٸخٽ ٿيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي كڀڀض ٳخنټلِ.

كيػنخ كڄخى رن أٓخڃش أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن حٿڄٌٍٔ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 
ڃوَڃش أڅ ٓز٬ْش حٕٓڀڄْش طٌٳِ ٫نيخ ًُؿيخ ًىِ كخڃپ ٳڀڂ طڄټغ اٙ ٿْخٽ كظَ 
٬ًٟض ٳڀڄخ ط٬ڀض ڃن نٴخٓيخ ه٤زض ٳخٓظؤًنض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿنټخف 

 ٳؤًڅ ٿيخ أڅ طنټق ٳنټلض.
أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرْو ٫ن ٫خٛڂ رن ٫ڄَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 

 ٫ن حٿڄٌٍٔ رن ڃوَڃش ٷخٽ ٬ًٟض ٓز٬ْش ٳٌٻَ حٿليّغ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس رن  - 

 حٿِرَْ ٫ن حٿڄٌٍٔ رن ڃوَڃش ًڃًَحڅ ٷخ9ٙ
رٌُ حٿلڀْٴش ًأكَځ ڃنيخ رخٿ٬ڄَس ٷڀي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿييُ ًأ٬َٗه -

ًكڀٶ رخٿليّزْش ٳِ ٫ڄَطو ًأڃَ أٛلخرو رٌٿٺ ًنلَ رخٿليّزْش ٷزپ أڅ ّلڀٶ ًأڃَ 
 أٛلخرو رٌٿٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ٌٱ رن  - 
 حٿلَع ًىٌ حرن أهِ ٫خث٘ش ٕڃيخ9

ٿِرَْ ٷخٽ ٳِ رْ٪ أً ٤٫خء أ٤٫ظو ًحهلل ٿظنظيْن ٫خث٘ش أڅ ٫خث٘ش كيػظو أڅ ٫زي حهلل رن ح-
أً ٕكـَڅ ٫ڀْيخ ٳٸخٿض ٫خث٘ش ٍِٟ حهلل ٫نيخ أً ٷخٽ ىٌح ٷخٿٌح ن٬ڂ ٷخٿض ىٌ هلل ٫ڀِ 
نٌٍ أڅ ٙ أٻڀڂ حرن حٿِرَْ ٻڀڄش أريح ٳخٓظ٘ٴ٪ ٫زي حهلل رن حٿِرَْ حٿڄٌٍٔ رن ڃوَڃش ٫ًزي 
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٣ًٴٶ حٿڄٌٍٔ ٫ًزي ليّغ ىَس ٳٌٻَ حٿحٿَكڄن رن حٌٕٓى رن ٫زي ٌّٰع ًىڄخ ڃن رنِ ُ
حٿَكڄن ّنخٗيحڅ ٫خث٘ش اٙ ٻڀڄظو ًٷزڀض ڃنو ًّٸٌٙڅ ٿيخ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ٷي نيَ ٫ڄخ ٷي ٫ڄڀض ڃن حٿيـَ أنو ٙ ّلپ ٿڄٔڀڂ أڅ ّيـَ أهخه ٳٌٵ ػٚع ٿْخٽ.
نخ حٿِىَُ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٌٿْي رن ڃٔڀڂ كيػنخ حًُٕح٫ِ كيػ 

حٿ٤ٴْپ رن حٿلَع ًٻخڅ ٍؿٚ ڃن أُى ٗنٌأس ًٻخڅ أهخ ٿ٬خث٘ش ٕڃيخ أځ ًٍڃخڅ ٳٌٻَ 
ٳخٓظ٬خڅ ٫ڀْيخ رخٿڄٌٍٔ رن ڃوَڃش ٫ًزي حٿَكڄن رن حٌٕٓى رن ٫زي ٌّٰع ليّغ حٿ

ٳخٓظؤًنخ ٫ڀْيخ ٳؤًنض ٿيڄخ ٳټڀڄخىخ ًنخٗيحىخ حهلل ًحٿٸَحرش ًٷٌٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 پ ٗڃَة ڃٔڀڂ أڅ ّيـَ أهخه ٳٌٵ ػٚع.ًٓڀڂ ٙ ّل

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ أنزؤنخ ٬ْٗذ ٫ن حٿِىَُ كيػنِ ٫ٌٱ حرن  - 
ڃخٿٺ رن ٣ٴْپ ًىٌ حرن أهِ ٫خث٘ش ًُؽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٕڃيخ أڅ ٫خث٘ش 

 كيػظو ٳٌٻَ حٿليّغ.
ْنش ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس رن حٿِرَْ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْ - 

 ڃًَحڅ ًحٿڄٌٍٔ رن ڃوَڃش ِّّي أكيىڄخ ٫ڀَ ٛخكزو9
هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫خځ حٿليّزْش ٳِ ر٠٪ ٫َ٘س ڃخثش ڃن أٛلخرو -

ٳڀڄخ ٻخڅ رٌُ حٿلڀْٴش ٷڀي حٿييُ ًأ٬َٗ ًأكَځ ڃنيخ ًٷخٽ ٓٴْخڅ ڃَس ڃن ٫ڄَس ًٿڂ ّٔڂ 
 ن ّيّو ٳٔخٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ اًح.حٿڄٌٍٔ ًر٬غ ٫ْنخ ٿو رْ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي كيػنخ ٿْغ ٬ّنِ حرن ٬ٓي ٫ن ِّّي رن  - 
 أرِ كزْذ ٫ن ٫َحٹ أنو ٓڄ٪ ڃًَحڅ رخٿڄٌٓڂ ّٸٌٽ9

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷ٤٪ ٳِ ڃـن ًحٿز٬َْ أٳ٠پ ڃن حٿڄـن.-
 حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ حٿڀْغ ٬ّنِ حرن ٬ٓي ٷخٽ9كيػنخ ٫زي  - 
كيػنِ ٫زي حهلل رن ٫زْي حهلل رن أرِ ڃڀْټش ٫ن حٿڄٌٍٔ رن ڃوَڃش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٫ڀَ حٿڄنزَ ّٸٌٽ اڅ رنِ ىخٗڂ رن حٿڄَْٰس حٓظؤًنٌنِ ٳِ أڅ 
 آًڅ ٿيڂ ػڂ ٷخٽ ٙ آًڅ ػڂ ٷخٽ ٙ آًڅ ٳبنڄخ حرنظِ ّنټلٌح حرنظيڂ ٫ڀِ رن أرِ ٣خٿذ ٳٚ

 ر٬٠ش ڃنِ َّّزنِ ڃخ أٍحريخ ًّئًّنِ ڃخ آًحىخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ٿْغ كيػنِ ٫زي حهلل رن ٫زْي حهلل رن أرِ  - 

 ڃڀْټش ٫ن حٿڄٌٍٔ رن ڃوَڃش ٷخٽ9
رخٿٌىذ ٳٸٔڄيخ ٳِ أٛلخرو ٳٸخٽ أىيُ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٷزْش ڃٍٍِس -

ڃوَڃش ّخ ڃٌٍٔ حًىذ رنخ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳبنو ٷي ًٻَ ٿِ أنو ٷٔڂ 
أٷزْش ٳخن٤ڀٸنخ ٳٸخٽ حىهپ ٳخى٫و ٿِ ٷخٽ ٳيهڀض ٳي٫ٌطو اٿْو ٳوَؽ اٿِ ٫ًڀْو ٷزخء ڃنيخ 

 ٷخٽ هزؤص ٿٺ ىٌح ّخ ڃوَڃش ٷخٽ ٳن٨َ اٿْو ٳٸخٽ ٍِٟ ٳؤ٤٫خه اّخه.
نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٫ن ڃ٬ڄَ ٷخٽ حٿِىَُ أهزَنِ ٫ًَس رن كيػ - 

ٛخكزو كيّغ حٿِرَْ ٫ن حٿڄٌٍٔ رن ڃوَڃش ًڃًَحڅ رن حٿلټڂ ّٜيٵ ٻپ ًحكي ڃنيڄخ 
 ٷخ9ٙ

هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ُڃخڅ حٿليّزْش ٳِ ر٠٪ ٫َ٘س ڃخثش ڃن أٛلخرو -
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿييُ ًأ٬َٗه ًأكَځ كظَ اًح ٻخنٌح رٌُ حٿلڀْٴش ٷڀي 
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رخٿ٬ڄَس ًر٬غ رْن ّيّو ٫ْنخ ٿو ڃن هِح٫ش ّوزَه ٫ن ٷَّٖ ًٓخٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ اًح ٻخڅ رٰيَّ ح٤ٕٗخ١ ٷَّذ ڃن ٫ٔٴخڅ أطخه ٫ْنو حٿوِح٫ِ ٳٸخٽ انِ ٷي 

ؿڄ٬ٌح ٿٺ ؿڄ٫ٌخ ًىڂ طَٻض ٻ٬ذ حرن ٿئُ ٫ًخڃَ رن ٿئُ ٷي ؿڄ٬ٌح ٿٺ حٕكخرٖ ً
ڃٸخطڀٌٹ ًٛخىًٹ ٫ن حٿزْض ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أًَْٗح ٫ڀِ أطًَڅ أڅ نڄْپ 
اٿَ ًٍحٍُ ىئٙء حٿٌّن أ٫خنٌىڂ ٳنْٜزيڂ ٳبڅ ٷ٬يًح ٷ٬يًح ڃٌطٌٍّن ڃلًَرْن ًاڅ نـٌح 
ًٷخٽ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن حرن حٿڄزخٍٹ ڃلًِنْن ًأڅ ّلنٌڅ طټن ٫نٸخ ٷ٬٤يخ حهلل أً طًَڅ 
أڅ نئځ حٿزْض ٳڄن ٛينخ ٫نو ٷخطڀنخه ٳٸخٽ أرٌ رټَ حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ّخ نزِ حهلل انڄخ ؿجنخ 
ڃ٬ظڄَّن ًٿڂ نـت نٸخطپ أكيح ًٿټن ڃن كخٽ رْننخ ًرْن حٿزْض ٷخطڀنخه ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ ٳًَكٌح اًح ٷخٽ حٿِىَُ ًٻخڅ أرٌ ىََّس ّٸٌٽ ڃخ ٍأّض أكيح ٷ٢ ٻخڅ أٻؼَ 

حٿڄٌٍٔ رن كيّغ لخرو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿِىَُ ٳِ ڃٌٍ٘س ٕٛ
ڃوَڃش ًڃًَحڅ رن حٿلټڂ ٳَحكٌح كظَ اًح ٻخنٌح رز٬ٞ حٿ٤َّٶ ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ أڅ هخٿي رن حٿٌٿْي رخٿٰڄْڂ ٳِ هْپ ٿٸَّٖ ٣ڀ٬ْش ٳوًٌح ًحص حٿْڄْن ٳٌحهلل ڃخ ٬َٗ 

ٖ ٳخن٤ڀٶ َّٻٞ نٌَّح ٿٸَّٖ ًٓخٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ريڂ هخٿي كظَ اًح ىٌ رٸظَس حٿـْ
٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ اًح ٻخڅ رخٿؼنْش حٿظِ ّيز٢ ٫ڀْيڂ ڃنيخ رَٻض رو ٍحكڀظو ًٷخٽ ّلَْ رن 
٬ْٓي ٫ن حرن حٿڄزخٍٹ رَٻض ريخ ٍحكڀظو ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كپ كپ ٳؤٿلض 

هٖص حٿٸٌٜحء ًڃخ ًحٹ ٿيخ ٳٸخٿٌح هٖص حٿٸٌٜحء ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ 
روڀٶ ًٿټن كزٔيخ كخرْ حٿٴْپ ػڂ ٷخٽ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٙ ّٔؤٿٌنِ ه٤ش ٨٬ّڄٌڅ ٳْيخ 
كَڃخص حهلل اٙ أ٤٫ْظيڂ اّخىخ ػڂ ُؿَىخ ٳٌػزض رو ٷخٽ ٳ٬يٽ ٫نيخ كظَ نِٽ رؤٷَٜ 

ټَ حٿليّزْش ٫ڀَ ػڄي ٷڀْپ حٿڄخء انڄخ ّظزَٟو حٿنخّ طزَٟخ ٳڀڂ ّڀزؼو حٿنخّ أڅ نِكٌه ٳ٘
اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٤٬ٖ ٳخنظ٩ِ ٓيڄخ ڃن ٻنخنظو ػڂ أڃَىڂ أڅ ّـ٬ڀٌه 
ٳْو ٷخٽ ٳٌحهلل ڃخ ُحٽ ّـْٖ ٿيڂ رخٿَُ كظَ ٛيًٍح ٫نو ٷخٽ ٳزْنڄخ ىڂ ٻٌٿٺ اً ؿخء ريّپ 
رن ًٍٷخء حٿوِح٫ِ ٳِ نٴَ ڃن ٷٌڃو ًٻخنٌح ٫ْزش نٜق ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ًٷخٽ انِ طَٻض ٻ٬ذ رن ٿئُ ٫ًخڃَ رن ٿئُ نِٿٌح أ٫يحى ڃْخه حٿليّزْش ڃن أىپ طيخڃش 
ڃ٬يڂ حٿ٬ًٌ حٿڄ٤خٳْپ ًىڂ ڃٸخطڀٌٹ ًٛخىًٹ ٫ن حٿزْض ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ9
انخ ٿڂ نـت ٿٸظخٽ أكي ًٿټنخ ؿجنخ ڃ٬ظڄَّن ًاڅ ٷَّ٘خ ٷي نيټظيڂ حٿلَد ٳؤَٟص ريڂ ٳبڅ  

ًرْن حٿنخّ ٳبڅ أ٧يَ ٳبڅ ٗخإح أڅ ّيهڀٌح ٳْڄخ ىهپ ٳْو  ٗخإح ڃخىىطيڂ ڃيس ًّوڀٌح رْنِ
حٿنخّ ٳ٬ڀٌح ًاٙ ٳٸي ؿڄٌح ًاڅ ىڂ أرٌح ًاٙ ٳٌحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٕٷخطڀنيڂ ٫ڀَ أڃَُ ىٌح 
كظَ طنٴَى ٓخٿٴظِ أً ٿْنٴٌڅ حهلل أڃَه ٷخٽ ّلَْ ٫ن حرن حٿڄزخٍٹ كظَ طنٴَى ٷخٽ ٳبڅ 

ٽ ٳخن٤ڀٶ كظَ أطَ ٷَّ٘خ ٳٸخٽ انخ ٷي ؿجنخٻڂ ٗخإًح ڃخىىنيڂ ڃيس ٷخٽ ريّپ ٓؤرڀٰيڂ ڃخ طٸٌ
ڃن ٫ني ىٌح حٿَؿپ ًٓڄ٬نخه ّٸٌٽ ٷٌٙ ٳبڅ ٗجظڂ ن٬َٟو ٫ڀْټڂ ٳٸخٽ ٓٴيخإىڂ ٙ كخؿش 
ٿنخ ٳِ أڅ طليػنخ ٫نو رِ٘ء ًٷخٽ ًً حٿَأُ ڃنيڂ ىخص ڃخ ٓڄ٬ظو ّٸٌٽ ٷخٽ ٷي ٓڄ٬ظو 

ًس رن ڃ٬ٌٔى حٿؼٸٴِ ّٸٌٽ ٻٌح ًٻٌح ٳليػيڂ رڄخ ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخځ ٫َ
ٳٸخٽ أُ ٷٌځ أٿٔظڂ رخٿٌحٿي ٷخٿٌح رڀَ ٷخٽ أًٿٔض رخٿٌٿي ٷخٿٌح رڀَ ٷخٽ ٳيپ طظيڄٌنِ ٷخٿٌح ٙ 
ٷخٽ أٿٔظڂ ط٬ڀڄٌڅ أنِ حٓظنٴَص أىپ ٫ټخ٥ ٳڀڄخ رڀلٌح ٫ڀِ ؿجظټڂ رؤىڀِ ًڃن أ٣خ٫نِ 
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و ٳؤطخه ٷخٿٌح رڀَ ٳٸخٽ اڅ ىٌح ٷي ٫َٝ ٫ڀْټڂ ه٤ش ٍٗي ٳخٷزڀٌىخ ًى٫ٌنِ آطو ٳٸخٿٌح حثظ
ٷخٽ ٳـ٬پ ّټڀڂ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿو نلٌح ڃن ٷٌٿو ٿزيّپ ٳٸخٽ ٫ًَس ٫ني 
ًٿٺ أُ ڃلڄي أٍأّض اڅ حٓظؤٛڀض ٷٌڃٺ ىپ ٓڄ٬ض رؤكي ڃن حٿ٬َد حؿظخف أٛڀو ٷزڀٺ 
ًاڅ طټن حٕهٍَ ٳٌحهلل انِ ٍٍٕ ًؿٌىخ ًأٍٍ أًرخٗخ ڃن حٿنخّ هڀٸخ أڅ ّٴًَح ًّي٫ٌٹ 

ِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو حڃٜٚ ر٨َ حٿٚص نلن نٴَ ٫نو ًني٫و ٳٸخٽ ڃن ٳٸخٽ ٿو أرٌ رټَ ٍ
ًح ٷخٿٌح أرٌ رټَ ٷخٽ أڃخ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٿٌٙ ّي ٻخنض ٿٺ ٫نيُ ٿڂ أؿِٹ ريخ ٕؿزظٺ 
ًؿ٬پ ّټڀڂ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻڀڄخ ٻڀڄو أهٌ رڀلْظو ًحٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٷخثڂ ٫ڀَ 

حٿْٔٲ ٫ًڀْو حٿڄٰٴَ ًٻڀڄخ أىٌٍ ٫ًَس رْيه اٿَ  ٍأّ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃ٬و
ٿلْش حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َٟد ّيه رنٜپ حٿْٔٲ ًٷخٽ أهَ ّيٹ ٫ن ٿلْش ٌٍٓٽ 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَٳ٪ ٫ًَس ّيه ٳٸخٽ ڃن ىٌح ٳٸخٿٌح حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٷخٽ أُ 

ش ٳٸظڀيڂ ًأهٌ ٯيٍ أًٿٔض أ٬َٓ ٳِ ٯيٍطٺ ًٻخڅ حٿڄَْٰس ٛلذ ٷٌڃخ ٳِ حٿـخىڀْ
أڃٌحٿيڂ ػڂ ؿخء ٳؤٓڀڂ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃخ حٗٓٚځ ٳؤٷزپ ًأڃخ حٿڄخٽ ٳڀٔض 
ڃنو ٳِ ِٗء ػڂ أڅ ٫ًَس ؿ٬پ َّڃٶ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬ْنو ٷخٽ ٳٌحهلل ڃخ طنوڂ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نوخڃش اٙ ًٷ٬ض ٳِ ٻٲ ٍؿپ ڃنيڂ ٳيٿٺ ريخ ًؿيو 

يه ًاًح أڃَىڂ حرظيًٍح أڃَه ًاًح طٌٟؤ ٻخىًح ّٸظظڀٌڅ ٫ڀَ ًٌٟثو ًاًح طټڀڄٌح ًؿڀ
هٴ٠ٌح أٌٛحطيڂ ٫نيه ًڃخ ّـيًڅ اٿْو حٿن٨َ ط٨٬ْڄخ ٿو ٳَؿ٪ اٿَ أٛلخرو ٳٸخٽ أُ ٷٌځ 
ًحهلل ٿٸي ًٳيص ٫ڀَ حٿڄڀٌٹ ًًٳيص ٫ڀَ ٷَْٜ ٻٍَٔ ًحٿنـخِٗ ًحهلل اڅ ٍأّض ڃڀټخ ٷ٢ 

لڄي ڃلڄيح ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحهلل اڅ ّظنوڂ نوخڃش ٨٬ّڄو أٛلخرو ڃخ ٨٬ّڂ أٛلخد ڃ
اٙ ًٷ٬ض ٳِ ٻٲ ٍؿپ ڃنيڂ ٳيٿٺ ريخ ًؿيو ًؿڀيه ًاًح أڃَىڂ حرظيًٍح أڃَه ًاًح طٌٟؤ 
ٻخىًح ّٸظظڀٌڅ ٫ڀَ ًٌٟثو ًاًح طټڀڄٌح أهٴ٠ٌح أٌٛحطيڂ ٫نيه ًڃخ ّليًڅ اٿْو حٿن٨َ 

ؿپ ڃن رنِ ٻنخنش ى٫ٌنِ آطو ط٨٬ْڄخ ٿو ًانو ٷي ٫َٝ ٫ڀْټڂ ه٤ش ٍٗي ٳخٷزڀٌىخ ٳٸخٽ ٍ
ٳٸخٿٌح حثظو ٳڀڄخ أَٗٱ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٛلخرو ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ9
ىٌح ٳٚڅ ًىٌ ڃن ٷٌځ ٨٬ّڄٌڅ حٿزيڅ ٳخر٬ؼٌىخ ٿو ٳز٬ؼض ٿو ًحٓظٸزڀو حٿٸٌځ ّڀزٌڅ ٳڀڄخ  

ٳڀڄخ ٍؿ٪ اٿَ  ٍأٍ ًٿٺ ٷخٽ ٓزلخڅ حهلل ڃخ ّنزِٰ ٿيئٙء أڅ ّٜيًح ٫ن حٿزْض ٷخٽ
أٛلخرو ٷخٽ ٍأّض حٿزيڅ ٷي ٷڀيص ًأ٬َٗص ٳڀڂ أٍ أڅ ّٜيًح ٫ن حٿزْض ٳٸخځ ٍؿپ ڃنيڂ 
ّٸخٽ ٿو ڃټَُ رن كٴٚ ٳٸخٽ ى٫ٌنِ آطو ٳٸخٿٌح حثظو ٳڀڄخ أَٗٱ ٫ڀْيڂ ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ ىٌح ڃټَُ ًىٌ ٍؿپ ٳخؿَ ٳـ٬پ ّټڀڂ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳزْنڄخ ىٌ 

ً ؿخءه ٓيْپ رن ٫ڄًَ ٷخٽ ڃ٬ڄَ ًأهزَنِ أٌّد ٫ن ٫ټَڃش أنو ٿڄخ ؿخء ٓيْپ ّټڀڄو ا
ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓيپ ڃن أڃَٻڂ ٷخٽ حٿِىَُ ٳِ كيّؼو ٳـخء ٓيْپ رن 
٫ڄًَ ٳٸخٽ ىخص أٻظذ رْننخ ًرْنټڂ ٻظخرخ ٳي٫خ حٿټخطذ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ٸخٽ ٓيْپ أڃخ حٿَكڄن ٳٌحهلل ڃخ أىٍُ ڃخ ىٌ ًٷخٽ حرن حٻظذ رٔڂ حهلل حٿَكڄن حٿَكْڂ ٳ
حٿڄزخٍٹ ڃخ ىٌ ًٿټن حٻظذ رخٓڄٺ حٿڀيڂ ٻڄخ ٻنض طټظذ ٳٸخٽ حٿڄٔڀڄٌڅ ًحهلل ڃخ نټظزيخ اٙ 
رٔڂ حهلل حٿَكڄن حٿَكْڂ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٻظذ رخٓڄٺ حٿڀيڂ ػڂ ٷخٽ ىٌح ڃخ 

 ٿٌ ٻنخ ن٬ڀڂ أنٺ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ٛيىنخٹ ٫ن ٷخَٟ ٫ڀْو ڃلڄي ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ ٓيْپ ًحهلل
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حٿزْض ًٙ ٷخطڀنخٹ ًٿټن حٻظذ ڃلڄي رن ٫زي حهلل ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحهلل انِ 
ٿٌَٓٽ حهلل ًاڅ ٻٌرظڄٌنِ حٻظذ ڃلڄي رن ٫زي حهلل ٷخٽ حٿِىَُ ًًٿٺ ٿٸٌٿو ٙ ّٔؤٿٌنِ 

ٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ أڅ ه٤ش ٨٬ّڄٌڅ ٳْيخ كَڃخص حهلل اٙ أ٤٫ْظيڂ اّخىخ ٳٸخٽ ح
طوڀٌح رْننخ ًرْن حٿزْض ٳن٤ٌٱ رو ٳٸخٽ ٓيْپ ًحهلل ٙ طظليع حٿ٬َد أنخ أهٌنخ ٤ٰٟش 
ًٿټن ٿٺ ڃن حٿ٬خځ حٿڄٸزپ ٳټظذ ٳٸخٽ ٓيْپ ٫ڀَ أنو ٙ ّؤطْٺ ڃنخ ٍؿپ ًاڅ ٻخڅ ٫ڀَ 

ؿخء ڃٔڀڄخ ىّنٺ اٙ ٍىىطو اٿْنخ ٳٸخٽ حٿڄٔڀڄٌڅ ٓزلخڅ حهلل ٻْٲ َّى اٿَ حٿڄَ٘ٻْن ًٷي 
ٳزْنڄخ ىڂ ٻٌٿٺ اً ؿخء أرٌ ؿنيٽ رن ٓيْپ رن ٫ڄًَ َّٓٲ ًٷخٽ ّلَْ ٫ن حرن حٿڄزخٍٹ 
َّٛٲ ٳِ ٷٌْىه ًٷي هَؽ ڃن أٓٴپ ڃټش كظَ ٍڃَ رنٴٔو رْن أ٧يَ حٿڄٔڀڄْن ٳٸخٽ 
ٓيْپ ىٌح ّخ ڃلڄي أًٽ ڃخ أٷخْٟٺ ٫ڀْو أڅ طَىه اٿِ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ9
ظخد ر٬ي ٷخٽ ٳٌحهلل اًح ٙ نٜخٿلٺ ٫ڀَ ِٗء أريح ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل انخ ٿن نٸٞ حٿټ 

٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخؿِه ٿِ ٷخٽ ڃخ أنخ رڄـِْه ٿٺ ٷخٽ رڀَ ٳخٳ٬پ ٷخٽ ڃخ أنخ رٴخ٫پ ٷخٽ ڃټَُ رڀَ 
ٷي أؿِنخه ٿٺ ٳٸخٽ أرٌ ؿنيٽ أُ ڃ٬خَٗ حٿڄٔڀڄْن أٍى اٿَ حٿڄَ٘ٻْن ًٷي ؿجض ڃٔڀڄخ أٙ 

د ٫ٌحرخ ٗيّيح ٳِ حهلل ٳٸخٽ ٫ڄَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو طًَڅ ڃخ ٷي ٿٸْض ًٻخڅ ٷي ٫ٌ
ٳؤطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض أٿٔض نزِ حهلل ٷخٽ رڀَ ٷڀض أٿٔنخ ٫ڀَ حٿلٶ 
٫ًيًنخ ٫ڀَ حٿزخ٣پ ٷخٽ رڀَ ٷڀض ٳڀڂ ن٤٬َ حٿينْش ٳِ ىّننخ اًح ٷخٽ انِ ٌٍٓٽ حهلل ًٿٔض 

حٿزْض ٳن٤ٌٱ رو ٷخٽ رڀَ ٷخٽ أ٫ْٜو ًىٌ نخَُٛ ٷڀض أًٿٔض ٻنض طليػنخ أنخ ٓنؤطِ 
أٳؤهزَطٺ أنٺ طؤطْو حٿ٬خځ ٷڀض ٙ ٷخٽ ٳبنٺ آطْو ًڃظ٤ٌٱ رو ٷخٽ ٳؤطْض أرخ رټَ ٍِٟ حهلل 
ط٬خٿَ ٫نو ٳٸڀض ّخ أرخ رټَ أٿْْ ىٌح نزِ حهلل كٸخ ٷخٽ رڀَ ٷڀض أٿٔنخ ٫ڀَ حٿلٶ ٫ًيًنخ 

پ انو ٌٍٓٽ حهلل ًٿْْ ٫ڀَ حٿزخ٣پ ٷخٽ رڀَ ٷڀض ٳڀڂ ن٢٬ حٿينْش ٳِ ىّننخ اًح ٷخٽ أّيخ حٿَؿ
ر٬ِٜ ٍرو ٫ِ ًؿپ ًىٌ نخَٛه ٳخٓظڄٔٺ ًٷخٽ ّلَْ رن ٬ْٓي رَُٰه ًٷخٽ ط٤ٌٱ 
رَُٰس كظَ طڄٌص ٳٌحهلل انو ٿ٬ڀَ حٿلٶ ٷڀض أًٿْْ ٻخڅ ّليػنخ أنخ ٓنؤطِ حٿزْض ًن٤ٌٱ 
رو ٷخٽ رڀَ ٷخٽ أٳؤهزَٹ أنو ّؤطْو حٿ٬خځ ٷڀض ٙ ٷخٽ ٳبنٺ آطْو ًڃظ٤ٌٱ رو ٷخٽ حٿِىَُ 

ٳ٬ڄڀض ٿٌٿٺ أ٫ڄخٙ ٷخٽ ٳڀڄخ ٳَ٭ ڃن ٷ٠ْش حٿټظخد ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل  ٷخٽ ٫ڄَ
٫ڀْو ًٓڀڂ ٕٛلخرو ٷٌڃٌح ٳخنلًَح ػڂ حكڀٸٌح ٷخٽ ٳٌحهلل ڃخ ٷخځ ڃنيڂ ٍؿپ كظَ ٷخٽ ًٿٺ 
ػٚع ڃَحص ٳڀڄخ ٿڂ ّٸڂ ڃنيڂ أكي ٷخځ ٳيهپ ٫ڀَ أځ ٓڀڄش ٳٌٻَ ٿيخ ڃخٿٸِ ڃن حٿنخّ ٳٸخٿض 

لذ ًٿٺ أهَؽ ػڂ ٙ طټڀڂ أكيح ڃنيڂ ٻڀڄش كظَ طنلَ رينٺ ًطي٫ٌ أځ ٓڀڄش ّخ ٌٍٓٽ حهلل أط
كخٿٸٺ ٳْلڀٸٺ ٳٸخځ ٳوَؽ ٳڀڂ ّټڀڂ أكيح ڃنيڂ كظَ ٳ٬پ ًٿٺ نلَ ىيّو ًى٫خ كخٿٸو ٳڀڄخ 
ٍأًح ًٿٺ ٷخڃٌح ٳنلًَح ًؿ٬پ ر٠٬يڂ ّلڀٶ ر٠٬خ كظَ ٻخى ر٠٬يڂ ّٸظپ ر٠٬خ ٯڄخ ػڂ 

ٌّن آڃنٌح اًح ؿخءٻڂ حٿڄئڃنخص ڃيخؿَحص ؿخءه نٌٔس ڃئڃنخص ٳؤنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ّخ أّيخ حٿ
كظَ رڀٮ ر٬ٜڂ حٿټٌحٳَ ٷخٽ ٳ٤ڀٶ ٫ڄَ ٌّڃجٌ حڃَأطْن ٻخنظخ ٿو ٳِ حٿَ٘ٹ ٳظًِؽ اكيحىڄخ 
ڃ٬خًّش رن أرِ ٓٴْخڅ ًحٕهٍَ ٛٴٌحڅ رن أڃْش ػڂ ٍؿ٪ اٿَ حٿڄيّنش ٳـخءه أرٌ رَْٜ 

َ رن أْٓي ٍؿپ ڃن ٷَّٖ ًىٌ ڃٔڀڂ ًٷخٽ ّلَْ ٫ن حرن حٿڄزخٍٹ ٳٸيځ ٫ڀْو أرٌ رْٜ
حٿؼٸٴِ ڃٔڀڄخ ڃيخؿَح ٳخٓظؤؿَح حٕهنْ رن َّٗٶ ٍؿٚ ٻخٳَح ڃن رنِ ٫خڃَ رن ٿئُ 
ڃٌٿَ ڃ٬و ًٻظذ ڃ٬يڄخ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔؤٿو حٿٌٳخء ٳؤٍٓڀٌح ٳِ 
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٣ڀزو ٍؿڀْن ٳٸخٿٌح حٿ٬يي حٿٌُ ؿ٬ڀض ٿنخ ٳْو ٳيٳ٬و اٿَ حٿَؿڀْن ٳوَؿخ رو كظَ رڀٰخ رو ًح 
ٿٌح ّؤٻڀٌڅ ڃن طڄَ ٿيڂ ٳٸخٽ أرٌ رَْٜ ٕكي حٿَؿڀْن ًحهلل انِ ٍٍٕ ْٓٴٺ ّخ حٿلڀْٴش ٳنِ

ٳٚڅ ىٌح ؿْيح ٳخٓظڀو حٓهَ ٳٸخٽ أؿپ ًحهلل انو ٿـْي ٿٸي ؿَرض رو ػڂ ؿَرض ٳٸخٽ أرٌ 
رَْٜ أٍنِ أن٨َ اٿْو ٳؤڃټنو ڃنو ٳ٠َرو رو كظَ رَى ًٳَ حٓهَ كظَ أطَ حٿڄيّنش ٳيهپ 

  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9حٿڄٔـي ٬ّيً ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل
ٿٸي ٍأٍ ىٌح ٫ًَح ٳڀڄخ حنظيَ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٷظپ ًحهلل ٛخكزِ ًانِ  

ٿڄٸظٌٽ ٳـخء أرٌ رَْٜ ٳٸخٽ ّخ نزِ حهلل ٷي ًحهلل أًٳَ حهلل ًڃظٺ ٷي ٍىىطنِ اٿْيڂ ػڂ أنـخنِ 
ٿو أكي ٳڀڄخ ٓڄ٪  حهلل ڃنيڂ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًّپ أڃو ڃ٬َٔ كَد ٿٌ ٻخڅ

رٌٿٺ ٫َٱ أنو َْٓىه اٿْيڂ ٳوَؽ كظَ أطَ ْٓٲ حٿزلَ ٷخٽ ًّظٴڀض أرٌ ؿنيٽ رن ٓيْپ 
ٳڀلٶ رؤرِ رَْٜ ٳـ٬پ ٙ ّوَؽ ڃن ٷَّٖ ٍؿپ ٷي أٓڀڂ اٙ ٿلٶ رؤرِ رَْٜ كظَ 
حؿظڄ٬ض ڃنيڂ ٫ٜخرش ٷخٽ ٳٌحهلل ڃخ ّٔڄ٬ٌڅ ر٬َْ هَؿض ٿٸَّٖ اٿَ حٿ٘خځ اٙ ح٫ظٌَٟح 

ًح أڃٌحٿيڂ ٳؤٍٓڀض ٷَّٖ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طنخٗيه حهلل ٿيخ ٳٸظڀٌىڂ ًأهٌ
ًحٿَكڂ ٿڄخ أٍٓپ أٿْيڂ ٳڄن أطخه ٳيٌ آڃن ٳؤٍٓپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿْيڂ ٳؤنِٽ 
حهلل ٫ِ ًؿپ ًىٌ حٿٌُ ٻٲ أّيّيڂ ٫نټڂ ًأّيّټڂ ٫نيڂ كظَ رڀٮ كڄْش حٿـخىڀْش ًٻخنض 

ًٿڂ ّٸًَح رزٔڂ حهلل حٿَكڄن حٿَكْڂ ًكخٿٌح رْنيڂ ًرْن  كڄْظيڂ أنيڂ ٿڂ ّٸًَح أنو نزِ حهلل
 حٿزْض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي حٿٸ٤خڅ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿڄزخٍٹ  - 
 كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫ًَس ٫ن حٿڄٌٍٔ رن ڃوَڃش ًڃًَحڅ رن حٿلټڂ ٷخٽ9

ليّغ زْش ٳِ ر٠٪ ٫َ٘س ڃخثش ٳٌٻَ حٿهَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ُڃن حٿليّ-
حٿِىَُ ٫ن حٿٸخٓڂ رن ڃلڄي ٷخٽ ًٷخٽ أرٌ رَْٜ ٿڀ٬خڃَُ ليّغ ًڃن ىينخ ڃڀٜٶ ر

ًڃ٬و ْٓٴو انِ أٍٍ ْٓٴٺ ىٌح ّخ أهخ رنِ ٫خڃَ ؿْيح ٷخٽ ن٬ڂ أؿپ ٷخٽ أٍنِ أن٨َ اٿْو 
ڄِ ٷزپ ٷخٽ ٳخن٤خه اّخه ٷخٽ ٳخٓظڀو أرٌ رَْٜ ػڂ َٟد حٿ٬خڃَُ كظَ ٷظڀو ًٳَ حٿڄٌٿَ ّـ

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳيهپ ٫ُڄٌح ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ 
 ٳِ حٿڄٔـي ٤ّن حٿلٜخ ڃن ٗيس ٬ْٓو ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن ٍآه9

٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ ٳڀڄخ ٍأٍ ًٿٺ ٻٴخٍ ٷَّٖ كيّغ ٿٸي ٍأٍ ىٌح ٫ًَح ٳٌٻَ نلٌح ڃن  
ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿٌح انيخ ٙ طٰنِ ڃيطٺ ْٗجخ ًنلن ٍٻذ نٴَ ڃنيڂ اٿَ ٌٍٓ

نٸظپ ًطنيذ أڃٌحٿنخ ًانخ نٔؤٿٺ أڅ طيهپ ىئٙء حٿٌّن أٓڀڄٌح ڃنخ ٳِ ٛڀلٺ ًطڄن٬يڂ 
ًطلـِ ٫نخ ٷظخٿيڂ ٳٴ٬پ ًٿٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ًىٌ 

 رڀٮ كڄْش حٿـخىڀْش. حٿٌُ ٻٲ أّيّيڂ ٫نټڂ ًأّيّټڂ ٫نيڂ ٳٸَأ كظَ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زخى حٿڄټِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ  - 

 كيػنخ ٫زي حهلل رن ؿ٬ٴَ ٫ن أځ رټَ ًؿ٬ٴَ ٫ن ٫زْي حهلل حرن أرِ ٍحٳ٪ ٫ن حٿڄٌٍٔ ٷخٽ9
ي حهلل ر٬غ كٔن رن كٔن اٿَ حٿڄٌٍٔ ّو٤ذ رنظخ ٿو ٷخٽ ٿو طٌحٳْنِ ٳِ حٿ٬ظڄش ٳڀٸْو ٳلڄ-

حٿڄٌٍٔ ٳٸخٽ ڃخ ڃن ٓزذ ًٙ نٔذ ًٙ ٛيَ أكذ اٿِ ڃن نٔزټڂ ًٛيَٻڂ ًٿټن ٌٍٓٽ 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳخ٣ڄش ٗـنش ڃنِ ّز٤ٔنِ ڃخ ر٤ٔيخ ًّٸز٠نِ ڃخ ٷز٠يخ 
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ًانو ّنٸ٤٪ ٌّځ حٿٸْخڃش حٕنٔخد ًحٕٓزخد اٙ نٔزِ ًٓززِ ًطلظٺ حرنظيخ ًٿٌ ًُؿظٺ 
 .ٷز٠يخ ًٿٺ ٳٌىذ ٫خًٍح ٿو

 ص١ٙة تٓ عٕاْ ِٓ إٌّش تٓ لاعػ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ رن ڃلڄي ٷخٽ9 - 
ٷخٽ ٿْغ ٬ّنِ حرن ٬ٓي كيػنِ رټَْ ٬ّنِ حرن ٫زي حهلل رن حٕٗؾ ٫ن نخرپ ٛخكذ حٿ٬زخء -

ٽ ڃٍَص ٫ن ٫زي حهلل رن ٫ڄَ ٫ن ٛيْذ ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخ
رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّٜڀِ ٳٔڀڄض ٳَى اٿِ اٗخٍس ًٷخٽ ٙ أ٫ڀڂ اٙ أنو 

 ٷخٽ اٗخٍس ربٛز٬و.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ ٫زي حٿلڄْي رن ؿ٬ٴَ ٫ن حٿلٔن رن ڃلڄي  - 

 حٕنٜخٍُ ٷخٽ9
ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل كيػنِ ٍؿپ ڃن حٿنڄَ رن ٷخ٢ٓ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٛيْذ رن ٓنخڅ ّليع -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أّڄخ ٍؿپ أٛيٵ حڃَأس ٛيحٷخ ًحهلل ٬ّڀڂ أنو ٙ َّّي أىحءه اٿْيخ 
ٳَٰىخ رخهلل ًحٓظلپ ٳَؿيخ رخٿزخ٣پ ٿٸِ حهلل ٌّځ ّڀٸخه ًىٌ ُحڅ ًأّڄخ ٍؿپ أىحڅ ڃن ٍؿپ 

ِ حهلل ٫ِ ًؿپ ىّنخ ًحهلل ٬ّڀڂ ڃنو أنو ٙ َّّي أىحءه اٿْو ٳَٰه رخهلل ًحٓظلپ ڃخٿو رخٿزخ٣پ ٿٸ
 ٌّځ ّڀٸخه ًىٌ ٓخٍٵ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض ٫ن ٫زي حٿَكڄن  - 
 رن أرِ ٿْڀَ ٫ن ٛيْذ ٷخٽ9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّلَٹ ٗٴظْو أّخځ كنْن رِ٘ء ٿڂ ّټن ّٴ٬ڀو ٷزپ ًٿٺ -
ْخ ٻخڅ ٳْڄن ٻخڅ ٷزڀټڂ أ٫ـزظو أڃظو ٳٸخٽ ٿن ٷخٽ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ نز

ًَّځ ىئٙء ِٗء ٳؤًكَ حهلل اٿْو أڅ هَْىڂ رْن اكيٍ ػٚع اڃخ أڅ أٓڀ٢ ٫ڀْيڂ ٫يًح 
ڃن ٯَْىڂ ٳْٔظزْليڂ أً حٿـ٩ٌ أً حٿڄٌص ٷخٽ ٳٸخٿٌح أڃخ حٿٸظپ أً حٿـ٩ٌ ٳٚ ٣خٷش ٿنخ رو 

ِ ػٚع ٓز٬ٌڅ أٿٴخ ٷخٽ ٳٸخٽ ًٿټن حٿڄٌص ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڄخص ٳ
 ٳؤنخ أٷٌٽ حٓڅ حٿڀيڂ رٺ أكخًٽ ًرٺ أٌٛٽ ًرٺ أٷخطپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ًكـخؽ ٷخٙ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن حٿڄَْٰس ٫ن ػخرض  - 
 ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن ٛيْذ ٷخٽ9

حٿڄئڃن ٻڀو ٿو هَْ  ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ـزض ڃن أڃَ حٿڄئڃن أڅ أڃَ-
ًٿْْ ًٿٺ ٕكي اٙ ٿڀڄئڃن اڅ أٛخرظو َٓحء ٗټَ ٻخڅ ًٿٺ ٿو هَْح ًاڅ أٛخرظو َٟحء 

 ٳٜزَ ٻخڅ ًٿٺ ٿو هَْح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض حٿزنخنِ  - 

 ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن ٛيْذ ٷخٽ9
ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ىهپ أىپ حٿـنش حٿـنش نٌىًح ّخ أىپ حٿـنش اڅ ٿټڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛ-

ڃ٫ٌيح ٫ني حهلل ٿڂ طًَه ٳٸخٿٌح ًڃخ ىٌ أٿڂ طزْٞ ًؿٌىنخ ًطِكِكنخ ٫ن حٿنخٍ ًطيهڀنخ 
حٿـنش ٷخٽ ٳْټ٘ٲ حٿلـخد ٳْن٨ًَڅ اٿْو ٳٌحهلل ڃخ أ٤٫خىڂ حهلل ْٗجخ أكذ اٿْيڂ ڃنو ػڂ طٚ 

 ٓڀڂ ٿڀٌّن أكٔنٌح حٿلٔنَ ًُّخىس.ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض  - 
 ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن ٛيْذ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ڃ٫ٌيح اًح ىهپ أىپ حٿـنش حٿـنش ًأىپ حٿنخٍ حٿنخٍ نٌىًح ّخ أىپ حٿـنش اڅ ٿټڂ ٫ني حهلل -
ٳٸخٿٌح أٿڂ ّؼٸپ ڃٌحُّننخ ٤٬ًّْنخ ٻظزنخ رؤّڄخننخ ًّيهڀنخ حٿـنش ًّنـْنخ ڃن حٿنخٍ ٳْټ٘ٲ 
 حٿلـخد ٷخٽ ٳْظـڀَ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿيڂ ٷخٽ ٳڄخ أ٤٫خىڂ حهلل ْٗجخ أكذ اٿْيڂ ڃن حٿن٨َ اٿْو.

 كيػنخ ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫ٴخڅ ڃن ٻظخرو ٷخٽ كيػنخ ٓڀْڄخڅ ٬ّنِ حرن - 
 حٿڄَْٰس ٷخٽ كيػنخ ػخرض ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن ٛيْذ ٷخٽ9

ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٛڀَ ىڄْ ْٗجخ ٙ نٴيڄو ًٙ ّليػنخ رو ٷخٽ -
ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٤نظڂ ٿِ ٷخٽ ٷخثپ ن٬ڂ ٷخٽ ٳبنِ ٷي ًٻَص نزْخ ڃن 

ن ّټخٳت ىئٙء أً ڃن ّٸٌځ ٿيئٙء أً ٻڀڄش ٗزْيش حٕنزْخء أ٤٫َ ؿنٌىح ڃن ٷٌڃو ٳٸخٽ ڃ
ريٌه ٗٺ ٓڀْڄخڅ ٷخٽ ٳؤًكَ حهلل اٿْو حهظَ ٿٸٌڃٺ رْن اكيٍ ػٚع أڃخ أڅ أٓڀ٢ ٫ڀْيڂ 
٫يًح ڃن ٯَْىڂ أً حٿـ٩ٌ أً حٿڄٌص ٷخٽ ٳخٓظ٘خٍ ٷٌڃو ٳِ ًٿٺ ٳٸخٿٌح أنض نزِ حهلل نټپ 

څ اًح ٳ٫ٌِح اٿَ حٿٜٚس ٷخٽ ًٿٺ اٿْٺ ٳوَ ٿنخ ٷخٽ ٳٸخځ اٿَ ٛٚطو ٷخٽ ًٻخنٌح ّٴ٫ٌِ
ٳٜڀَ ٷخٽ أڃخ ٫يً ڃن ٯَْىڂ ٳٚ أً حٿـ٩ٌ ٳٚ ًٿټن حٿڄٌص ٷخٽ ٳٔڀ٢ ٫ڀْيڂ حٿڄٌص 
ػٚػش أّخځ ٳڄخص ڃنيڂ ٓز٬ٌڅ أٿٴخ ٳيڄِٔ حٿٌُ طًَڅ أنِ أٷٌٽ حٿڀيڂ ّخ ٍد رٺ أٷخطپ ًرٺ 

 أٛخًٽ ًٙ كٌٽ ًٙ ٷٌس اٙ رخهلل.
ٌٓحء ريٌح ليّغ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ريٌح حٿكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ  - 

 حٿټٚځ ٻڀو ًريٌح حٗٓنخى ًٿڂ ّٸپ ٳْو ٻخنٌح اًح ٳ٫ِِح ٳ٫ٌِح اٿَ حٿٜٚس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ڃن ٻظخرو كيػنخ ٓڀْڄخڅ كيػنخ ػخرض ٫ن حرن أرِ  - 

 ٿْڀَ ٫ن ٛيْذ ٷخٽ9
ٕڃَ حٿڄئڃن أڅ أڃَ حٿڄئڃن ٻڀو ٿو هَْ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ـزض -

ٿْْ ًٿٺ ٕكي اٙ ٿڀڄئڃن اڅ أٛخرظو َٓحء ٗټَ ًٻخڅ هَْح ًاڅ أٛخرظو َٟحء ٛزَ 
 ًٻخڅ هَْح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش كيػنخ ػخرض ٫ن ٫زي  - 
 حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن ٛيْذ9

ْو ًٓڀڂ ٻخڅ أّخځ كنْن ّلَٹ ٗٴظْو ر٬ي ٛٚس حٿٴـَ رِ٘ء أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ-
ٿڂ نټن نَحه ّٴ٬ڀو ٳٸڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ نَحٹ طٴ٬پ ْٗجخ ٿڂ طټن طٴ٬ڀو ٳڄخ ىٌح حٿٌُ طلَٹ 
ٗٴظْٺ ٷخٽ اڅ نزْخ ٳْڄن ٻخڅ ٷزڀټڂ أ٫ـزظو ٻؼَس أڃظو ٳٸخٽ ٿن ًَّځ ىئٙء ِٗء ٳؤًكَ 

ڃخ أڅ نٔڀ٢ ٫ڀْيڂ ٫يًح ڃن ٯَْىڂ ٳْٔظزْليڂ أً حهلل اٿْو أڅ هَْ أڃظٺ رْن اكيٍ ػٚع ا
حٿـ٩ٌ ًاڃخ أڅ نَٓپ ٫ڀْيڂ حٿڄٌص ٳ٘خًٍىڂ ٳٸخٿٌح أڃخ حٿ٬يً ٳٚ ٣خٷش ٿنخ ريڂ ًأڃخ حٿـ٩ٌ 
ٳٚ ٛزَ ٿنخ ٫ڀْو ًٿټن حٿڄٌص ٳؤٍٓپ ٫ڀْيڂ حٿڄٌص ٳڄخص ڃنيڂ ٳِ ػٚػش أّخځ ٓز٬ٌڅ أٿٴخ 

كْغ ٍأٍ ٻؼَطيڂ حٿڀيڂ رٺ أكخًٽ  ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤنخ أٷٌٽ حٓڅ
 ًرٺ أٛخًٽ ًرٺ أٷخطپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ أنزؤنخ كڄخى أنزؤنخ ػخرض ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ  - 
 ٿْڀَ ٫ن ٛيْذ9
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أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٚ ىٌه حّٓش ٿڀٌّن أكٔنٌح حٿلٔنَ ًُّخىس ٷخٽ اًح -
حٿنخٍ حٿنخٍ نخى ڃنخى ّخ أىپ حٿـنش اڅ ٿټڂ ٫ني حهلل ڃ٫ٌيح َّّي  ىهپ أىپ حٿـنش حٿـنش ًأىپ

أڅ ّنـِٻڄٌه ٳْٸٌٿٌڅ ًڃخ ىٌ أٿڂ ّؼٸپ ڃٌحُّننخ ًّزْٞ ًؿٌىنخ ًّيهڀنخ حٿـنش ًّـَنخ 
ڃن حٿنخٍ ٷخٽ ٳْټ٘ٲ ٿيڂ حٿلـخد ٳْن٨ًَڅ اٿْو ٷخٽ ٳٌحهلل ڃخ أ٤٫خىڂ ْٗجخ أكذ اٿْيڂ ڃن 

 حٿن٨َ اٿْو ًٙ أٷَ رؤ٫ْنيڂ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ُّي رن أٓڀڂ أڅ ٫ڄَ كي - 

رن حٿو٤خد ٷخٽ ٿٜيْذ ٍِٟ حهلل ٫نيڄخ ٿٌٙ ػٚع هٜخٽ ٳْٺ ٿڂ ّټن رٺ رؤّ ٷخٽ 
ًڃخ ىن ٳٌحهلل ڃخ نَحٹ ط٬ْذ ْٗجخ ٷخٽ حٻظنخإٹ رؤرِ ّلَْ ًٿْْ ٿٺ ًٿي ًحى٫خإٹ اٿَ 

ًانٺ ٙ طڄٔٺ حٿڄخٽ ٷخٽ أڃخ حٻظنخثِ رؤرِ ّلَْ ٳبڅ حٿنڄَ رن ٷخ٢ٓ ًأنض ٍؿپ أٿټن 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻنخنِ ريخ ٳٚ أى٫يخ كظَ أٿٸخه ًأڃخ حى٫خثِ اٿَ حٿنڄَ رن 
ٷخ٢ٓ ٳبنِ حڃَإ ڃنيڂ ًٿټن حٓظَٟ٪ ٿِ رخّٕڀش ٳيٌه حٿڀټنش ڃن ًحٹ ًأڃخ حٿڄخٽ ٳيپ 

 طَحنِ أنٴٶ اٙ ٳِ كٶ.
 أًٽ ڃٔني حٿټٌٳْْن.

 ٔاظ١ح اٌخضاػٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن نخؿْش  - 

 حٿوِح٫ِ ٷخٽ9
ًٻخڅ ٛخكذ ريڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٷڀض ٻْٲ أٛن٪ رڄخ ٤٫ذ ڃن -

 ْنو ٳڀْؤٻڀٌه.حٿزيڅ ٷخٽ حنلَه ًحٯڄْ ن٬ڀو ٳِ ىڃو ًحَٟد ٛٴلظو ًهپ رْن حٿنخّ ًر
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ى٘خځ رن ٫ًَس ٫ن أرْو ٫ن نخؿْش  - 

 حٿوِح٫ِ ًٻخڅ ٛخكذ ريڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻْٲ أٛن٪ رڄخ ٤٫ذ ڃن حٗرپ أً حٿزيڅ ٷخٽ حنلَىخ ػڂ أٿٶ ن٬ڀيخ ٳِ -

 ٳڀْؤٻڀٌىخ. ىڃيخ ػڂ هپ ٫نيخ ٫ًن حٿنخّ
 اٌفشاعٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ًٻظذ رو اٿَ ٷظْزش  - 
رن ٬ْٓي ٻظزض اٿْٺ رو٤ِ ًهظڄض حٿټظخد روخطڄِ ًنٸ٘و حهلل ًٿِ ٬ْٓي ٍكڄو حهلل ًىٌ 

رن ٌٓحىس ٫ن ڃٔڀڂ رن ڃوِ٘  هخطڂ أرِ كيػنخ ٿْغ رن ٬ٓي ٫ن ؿ٬ٴَ رن ٍر٬ْش ٫ن رټَ
٫ن أرِ حٿٴَحِٓ أڅ حٿٴَحِٓ ٷخٽ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٓؤٽ ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ 

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ًاڅ ٻنض ٓخثٚ ٙري ٳخٓؤٽ حٿٜخٿلْن.
 أتٟ ِٛعٝ اٌغافمٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

اٿَ ٷظْزش كيػنخ ٿْغ رن ٬ٓي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي ًٻظذ رو  - 
٫ن ٫ڄًَ رن حٿلَع ٫ن ّلَْ رن ڃ٬ْن حٿل٠َڃِ أڅ أرخ ڃٌَٓ حٿٰخٳٸِ ٓڄ٪ ٫ٸزش رن 
٫خڃَ حٿـينِ ّليع ٫ڀَ حٿڄنزَ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أكخىّغ ٳٸخٽ أرٌ 

 ڃٌَٓ اڅ ٛخكزټڂ ىٌح ٿلخٳ٦ أً ىخٿٺ9
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ي اٿْنخ أڅ ٷخٽ ٫ڀْټڂ رټظخد حهلل أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ آهَ ڃخ ٫ي-
٫نِ ٳڄن ٷخٽ ٫ڀِ ڃخ ٿڂ أٷپ ٳڀْظزٌأ ڃٸ٬يه ڃن حٿنخٍ ليّغ ًٓظَؿ٬ٌڅ اٿَ ٷٌځ ّلزٌڅ حٿ
 ًڃن كٴ٦ ٫نِ ْٗجخ ٳڀْليػو.

 أتٟ اٌؼؾشاء اٌذاسِٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
ن أرْو كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن أرِ حٿ٬َ٘حء ٫ - 

 ٷخٽ9
ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أڃخ طټٌڅ حٿٌٻخس اٙ ٳِ حٿلڀٶ أً حٿڀزش ٷخٽ ٿٌ ٬٣نض ٳِ ٳوٌىخ -

 ٕؿِأٹ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن أرِ حٿ٬َ٘حء ٫ن أرْو  - 

 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو ٷخٽ ًٓڄ٬ظو ّٸٌٽ ًأرْٺ.
ِ أرِ كيػنخه ىيرش رن هخٿي ًارَحىْڂ رن حٿلـخؽ ٷخٙ كيػنخ كڄخى كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

 ًٻْ٪.كيّغ رن ٓڀڄش ٷخٽ كيػنخ أرٌ حٿ٬َ٘حء ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼپ 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٌػَس رن أَّٗ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٳٌٻَ نلٌه. - 

 ذؼاٌٝ ػٕٗ. ػثذ اهلل اتٓ أتٟ ؼث١ثح سظٟ اهللؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي ًٻظذ رو اٿِ ٷظْزش كيػنخ ڃـڄ٪ رن  - 

 ٬ّٸٌد ٫ن ڃلڄي رن آڄخ٫ْپ رن ڃـڄ٪ ٷخٽ9
ٷْپ ٿ٬زي حهلل رن أرِ كزْزش ڃخ أىٍٻض ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷي ٻخڅ -

ٽ ؿخءنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٷخكيّغ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷيځ ًىٌ ٯٚځ 
ًٓڀڂ ٌّڃخ اٿَ ڃٔـينخ ٬ّنِ ڃٔـي ٷزخء ٷخٽ ٳـجنخ ٳـڀٔنخ اٿْو ًؿڀْ اٿْو حٿنخّ ٷخٽ 

 ٳـڀْ ڃخ ٗخء حهلل أڅ ّـڀْ ػڂ ٷخځ ّٜڀِ ٳَأّظو ّٜڀِ ٳِ ن٬ڀْو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي كيػنخ حٿ٤٬خٱ كيػنِ ڃـڄ٪ رن  - 

 ڃن أىپ ٷزخء أنو أىٍٻو ْٗوخ ٷخٽ9 ٬ّٸٌد ٫ن ٯٚځ
ؿخءنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٸزخء ٳـڀْ ٳِ ٳنخء حٕؿڂ ًحؿظڄ٪ اٿْو نخّ -

ٳخٓظٔٸَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔٸَ ٳَ٘د ًأنخ ٫ن ّڄْنو ًأنخ أكيع حٿٸٌځ 
 ٳنخًٿنِ ٳَ٘رض ًكٴ٨ض أنو ٛڀَ رنخ ٌّڃجٌ ٫ًڀْو ن٬ٚڅ ٿڂ ّن٫ِيڄخ.

خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن أرِ ْٗزش ٷخٽ ٫زي حهلل ًٓڄ٬ظو أنخ كيػن - 
ڃن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن أرِ ْٗزش كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ڃلڄي حٿيٍحًٍىُ ٫ن آڄخ٫ْپ 

 رن أرِ كزْزش ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ9
زي حٕٗيپ ٳَأّظو ًح٬ٟخ ؿخءنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٜڀَ رنخ ٳِ ڃٔـي رنِ ٫-

 ّيّو ٳِ ػٌرو اًح ٓـي.
 ػثذ اٌشؼّٓ تٓ ٠ؼّش اٌذ٠ٍٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن رټَْ رن ٤٫خء حٿڀْؼِ ٷخٽ  - 
 ٓڄ٬ض ٫زي حٿَكڄن رن ٬ّڄَ حٿيّڀِ ّٸٌٽ9

٬َٳش ٳؤطخه نخّ ڃن أىپ نـي ٳٸخٿٌح ٗييص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ًحٷٲ ر-
ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻْٲ حٿلؾ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿلؾ كؾ ٫َٳش ڃن ؿخء 
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ٷزپ ٛٚس حٿٴـَ ڃن ٿْڀش ؿڄ٪ طڂ كـو أّخځ ڃنَ ػٚػش ٳڄن ط٬ـپ ٳِ ٌّڃْن ٳٚ اػڂ ٫ڀْو 
 ًڃن طؤهَ ٳٚ اػڂ ٫ڀْو ػڂ أٍىٱ هڀٴو ٍؿٚ ٳـ٬پ ّنخىُ رين.

 عؽ١ُ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ. تؾش تٓؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن ٫ڄًَ رن ىّنخٍ  - 

 ٫ن نخٳ٪ رن ؿزَْ ٫ن رَ٘ رن ٓلْڂ9
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَ أڅ ّنخىٍ أّخځ حٿظَّ٘ٶ أنو ٙ ّيهپ حٿـنش اٙ ڃئڃن -

 ًىِ أّخځ أٻپ ًَٗد.
كيػنِ أرِ كيػنخ حرن ڃييُ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن كزْذ ٫ن نخٳ٪ رن ؿزَْ ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل - 

 رَ٘ رن ٓلْڂ ٷخٽ9
ه٤ذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ أّخځ حٿظَّ٘ٶ ٳٌٻَ نلٌه ًٷخٽ اڅ ىٌه أّخځ أٻپ -

 ًَٗد.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن أرِ ْٗزش ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ٫زي حهلل  - 

 لڄي حرن أرِ ْٗزش ٷخٽ9رن ڃ
كيػنخ ُّي رن حٿلزخد ٷخٽ كيػنِ حٿٌٿْي رن حٿڄَْٰس حٿڄ٬خٳَُ ٷخٽ كيػنِ ٫زي حهلل رن رَ٘ -

حٿوؼ٬ڄِ ٫ن أرْو أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٿظٴظلن حٿٸ٤ٔن٤ْنْش ٳڀن٬ڂ 
ِ ٳليػظو حٕڃَْ أڃَْىخ ًٿن٬ڂ حٿـْٖ ًٿٺ حٿـْٖ ٷخٽ ٳي٫خنِ ڃٔڀڄش رن ٫زي حٿڄڀٺ ٳٔؤٿن

 ٳِٰح حٿٸ٤ٔن٤ْنْش.
 خاٌذ اٌؼذٚأٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي ٷخٽ ٫زي حهلل ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ٫زي حهلل  - 
رن ڃلڄي رن أرِ ْٗزش كيػنخ ڃًَحڅ رن ڃ٬خًّش حٿٴِحٍُ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زي حٿَكڄن 

 ٿي حٿ٬يًحنِ ٫ن أرْو9حٿ٤خثٴِ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن هخ
أنو أرَٜ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ڃَ٘ٵ ػٸْٲ ًىٌ ٷخثڂ ٫ڀَ ٷٌّ أً ٫ٜخ -

كْن أطخىڂ ّزظِٰ ٫نيىڂ حٿنَٜ ٷخٽ ٳٔڄ٬ظو ّٸَأ ًحٿٔڄخء ًحٿ٤خٍٵ كظَ هظڄيخ ٷخٽ 
ٳ٫ٌْظيخ ٳِ حٿـخىڀْش ًأنخ ڃَ٘ٹ ػڂ ٷَأطيخ ٳِ حٗٓٚځ ٷخٽ ٳي٫ظنِ ػٸْٲ ٳٸخٿٌح ڃخًح 

ن ىٌح حٿَؿپ ٳٸَأطيخ ٫ڀْيڂ ٳٸخٽ ڃن ڃ٬يڂ ڃن ٷَّٖ نلن أ٫ڀڂ رٜخكزنخ ٿٌ ٻنخ ٓڄ٬ض ڃ
 ن٬ڀڂ ڃخ ّٸٌٽ كٸخ ٿظز٬نخه.

 ػاِش تٓ ِغؼٛد اٌعّؽٟ سظٟ اهلل ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن نڄَْ رن ٫َّذ  - 

 ٫ن ٫خڃَ رن ڃ٬ٌٔى حٿـڄلِ ٷخٽ9
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٌٜځ ٳِ حٿ٘ظخء حٿٰنْڄش حٿزخٍىس. ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل-

 و١غاْ سظٟ اهلل ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن  - 

 نخٳ٪ رن ٻْٔخڅ9
أڅ أرخه أهزَه أنو ٻخڅ ّظـَ رخٿوڄَ ٳِ ُڃن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنو أٷزپ ڃن -

حٿ٘خځ ًڃ٬و هڄَ ٳِ حٿِٷخٵ َّّي ريخ حٿظـخٍس ٳؤطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ 
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ٌٍٓٽ حهلل انِ ؿجظٺ رَ٘حد ؿْي ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ ٻْٔخڅ انيخ ٷي 
كَڃض ر٬يٹ ٷخٽ أٳؤر٬ْيخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انيخ ٷي 

 خ ٳخن٤ڀٶ ٻْٔخڅ اٿَ حٿِٷخٵ ٳؤهٌ رؤٍؿڀيخ ػڂ أىَحٷيخ.كَڃض ًكَځ ػڄني
 ظذ ص٘شج تٓ ِؼثذ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي كيػنخ حرن ٿي٬ْش ٫ن ُىَس رن ڃ٬زي ٫ن  - 
 ؿيه ٷخٽ9

َ ٫نو ٻنخ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ آهٌ رْي ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٍِٟ حهلل ط٬خٿ-
ٳٸخٽ ًحهلل ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٕنض أكذ اٿِ ڃن ٻپ ِٗء اٙ نٴِٔ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٙ ّئڃن أكيٻڂ كظَ أٻٌڅ أكذ اٿْو ڃن نٴٔو ٷخٽ ٳؤنض حٓڅ ًحهلل 

 أكذ اٿِ ڃن نٴِٔ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٓڅ ّخ ٫ڄَ.
 سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ. ٔعٍح تٓ ػّشٚ اٌغفاسٞؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنِ ڃلڄي رن ڃ٬ن رن ڃلڄي  - 
 رن ڃ٬ن رن ن٠ڀش رن ٫ڄًَ حٿٰٴخٍُ ڃيّنِ ٷخٽ9

كيػنِ ؿيُ ڃلڄي رن ڃ٬ن ٫ن أرْو ڃ٬ن رن ن٠ڀش ٫ن ن٠ڀش رن ٫ڄًَ حٿٰٴخٍُ أنو -
يڄڂ ٫ڀْو ٌٗحثپ ٿو ٳٔٸَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ٿٸِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڄَ رْن ٳ

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ َٗد ٳ٠ڀش انخء ٳخڃظٖ رو ػڂ ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٻنض َٕٗد حٿٔز٬ش 
ٳڄخ أڃظڀت ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حٿڄئڃن َّ٘د ٳِ ڃ٬ِ ًحكي ًاڅ 

 حٿټخٳَ َّ٘د ٳِ ٓز٬ش أڃ٬خء.
 ٝ ػٕٗ.أ١ِح تٓ ِخؾٟ سظٟ اهلل ذؼاٌؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫زي حهلل كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ؿخرَ رن  - 
 ٛزق ٷخٽ9

كيػنِ حٿڄؼنَ رن ٫زي حٿَكڄن حٿوِح٫ِ ًٛلزظو اٿَ ًح٢ٓ ًٻخڅ ّٔڄِ ٳِ أًٽ -
٬٣خڃو ًٳِ آهَ ٿٸڄش ّٸٌٽ رٔڂ حهلل ٳِ أًٿو ًآهَه ٳٸڀض ٿو انٺ طٔڄِ ٳِ أًٽ ڃخ طؤٻپ 

ٺ ٳِ آهَ ڃخ طؤٻپ رٔڂ حهلل أًٿو ًآهَه ٷخٽ أهزَٹ ٫ن ًٿٺ أڅ ؿيُ أڃْش رن أٍأّض ٷٌٿ
ڃوِ٘ ًٻخڅ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓڄ٬ظو ّٸٌٽ أڅ ٍؿٚ ٻخڅ ّؤٻپ 
ًحٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّن٨َ ٳڀڂ ّٔڂ كظَ ٻخڅ ٳِ آهَ ٬٣خڃو ٿٸڄش ٳٸخٽ رٔڂ أًٿو 

ڃخ ُحٽ حٿ٤ْ٘خڅ ّؤٻپ ڃ٬و كظَ ٓڄَ ٳڀڂ ّزٶ ٳِ ًآهَه ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ر٤نو ِٗء اٙ ٷخءه.

 ػثذ اهلل تٓ ست١ؼح اٌغٍّٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن  - 

 أرِ ٿْڀَ ٫ن ٫زي حهلل رن ٍر٬ْش حٿٔڀڄِ ٷخٽ9
ْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ٳٔڄ٪ ڃئًنخ ّٸٌٽ أٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ٳٸخٽ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀ-

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ٷخٽ أٗيي أڅ ڃلڄيح ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ حٿنزِ 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٗيي أنِ ڃلڄي ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طـيًنو 
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خ ىز٢ حٿٌحىُ ٷخٽ ڃَ ٫ڀَ ٓوڀش ڃنزًٌس ٳٸخٽ أطًَڅ ىٌه ٍح٫ِ ٯنڂ أً ٫خُرخ ٫ن أىڀو ٳڀڄ
 ىْنش ٫ڀَ أىڀيخ ٿڀينْخ أىٌڅ ٫ڀَ حهلل ڃن ىٌه ٫ڀَ أىڀيخ.

 فشاخ تٓ ؼ١اْ اٌؼعّٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫زي حهلل كيػنخ رَ٘ رن حٿَُٔ ٷخٽ أرٌ ٫زي  - 

يػنخ رَ٘ رن حٿٍَٔ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن كخٍػش حٿَكڄن ًكيػنِ أرٌ هْؼڄش ك
 رن ڃ٠َد ٫ن ٳَحص رن كْخڅ9

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَ رٸظڀو ًٻخڅ ٫ْنخ ٕرِ ٓٴْخڅ ًكڀْٴخ ٳڄَ رلڀٸش -
حٕنٜخٍ ٳٸخٽ انِ ڃٔڀڂ ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل انو ٫ِّڂ أنو ڃٔڀڂ ٳٸخٽ اڅ ڃنټڂ ٍؿخٙ نټڀيڂ 

 حص رن كْخڅ.اٿَ أّڄخنيڂ ڃنيڂ ٳَ
 خش٠ُ تٓ ػّشٚ اٌغؼذٞ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن رلَ كيػنخ ؿََّ رن ٫زي حٿلڄْي ٫ن ڃَْٰس  - 
٫ن ڃٌَٓ رن ُّخى رن هَّڂ حٿ٬ٔيُ ٫ن أرْو ٫ن ؿيه هَّڂ رن ٫ڄًَ ًأنو ٗيي ٌٍٓٽ 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كـش حٿٌىح٩ ٳٸخٽ9
 اڅ ىڃخءٻڂ ًأڃٌحٿټڂ ًأ٫َحٟټڂ ٫ڀْټڂ كَحځ ٻلَڃش ٌّڃټڂ ىٌح ًٻلَڃش ٗيَٻڂ ىٌح أٙ-

 ًٻلَڃش رڀيٻڂ ىٌح ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ًكيػنِ أرٌ هْؼڄش كيػنخ ؿََّ ٳٌٻَ ڃؼڀو.
 خادَ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 

خِٟ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ ٫ٸْپ ٷ - 
 ًح٢ٓ ٫ن ٓخرٶ رن نخؿْش ٫ن أرِ ٓٚځ ٷخٽ9

ڃَ ٍؿپ ٳِ ڃٔـي كڄٚ ٳٸخٿٌح ىٌح هيځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳٸڄض اٿْو -
ٳٸڀض كيػنِ كيّؼخ ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّظيحًٿو رْنٺ ًرْنو 

ٽ كْن ّٜزق ًكْن حٿَؿخٽ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ڃن ٫زي ڃٔڀڂ ّٸٌ
ّڄِٔ ػٚع ڃَحص ٍْٟض رخهلل ٍرخ ًرخٗٓٚځ ىّنخ ًرڄلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نزْخ اٙ 

 ٻخڅ كٸخ ٫ڀَ حهلل أڅ َّْٟو ٌّځ حٿٸْخڃش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن أرِ ٫ٸْپ ٫ن أرِ ٓٚځ ٫ن  - 

 زِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9ٓخرٶ ٫ن هخىځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿن
ٍْٟض رخهلل ٍرخ ًرخٗٓٚځ ىّنخ ًرڄلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نزْخ كْن ّڄِٔ ػٚػخ ًكْن -

 ّٜزق ػٚػخ ٻخڅ كٸخ ٫ڀَ حهلل أڅ َّْٟو ٌّځ حٿٸْخڃش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ حٿٸخٓڂ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ ٫ٸْپ  - 

 رٚٽ ٫ن ٓخرٶ رن نخؿْش ٫ن أرِ ٓٚځ ٷخٽ أرٌ حٿن٠َ حٿلزِ٘ ٷخٽ9ىخٗڂ رن 
ڃَ رو ٍؿپ ٳِ ڃٔـي كڄٚ ٳٸْپ ىٌح هيځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخځ اٿْو ٳٸخٽ -

كيػنِ كيّؼخ ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڂ ّظيحًٿو رْنٺ ًرْنو حٿَؿخٽ ٷخٽ 
ڃن ٫زي ّٸٌٽ كْن ّڄِٔ ًكْن ّٜزق  ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃخ

ٍْٟض رخهلل ٍرخ ًرخٗٓٚځ ىّنخ ًرڄلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نزْخ ػٚع ڃَحص اٙ ٻخڅ كٸخ 
 ٫ڀَ حهلل أڅ َّْٟو.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٯْٚڅ كيػنخ ٍٗيّن رن ٬ٓي كيػنخ رټَ رن  - 
 ؿز9َْ ٫ڄًَ ٫ن ٫زي حهلل رن ىزَْس ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن

أنو كيػو ٍؿپ هيځ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڄخڅ ٓنْن ٷخٽ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
ًٓڀڂ اًح ٷَد ٿو ٬٣خځ ٷخٽ رٔڂ حهلل ٳبًح ٳَ٭ ڃن ٬٣خڃش ٷخٽ حٿڀيڂ أ٬٣ڄض ًأٓٸْض 

 ًأٯنْض ًأٳنْض ًىيّض ًحؿظزْض ٳڀٺ حٿلڄي ٫ڀَ ڃخ أ٤٫ْض.
 اتٓ األدسع سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ أنزؤنخ ى٘خځ رن ٬ٓي ٫ن ُّي رن أٓڀڂ ٫ن حرن كي - 
 حٕى٩ٍ ٷخٽ9

ٻنض أكَّ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٿْڀش ٳوَؽ ٿز٬ٞ كخؿظو ٷخٽ ٳَآنِ ٳؤهٌ -
رْيُ ٳخن٤ڀٸنخ ٳڄٍَنخ ٫ڀَ ٍؿپ ّٜڀِ ّـيَ رخٿٸَآڅ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

خ ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ّٜڀِ ّـيَ رخٿٸَآڅ ٷخٽ ٳَٳٞ ّيُ ػڂ ٷخٽ ٫َٔ أڅ ّټٌڅ ڃَحثْ
انټڂ ٿن طنخٿٌح ىٌح حٕڃَ رخٿڄٰخٿزش ٷخٽ ػڂ هَؽ ًحص ٿْڀش ًأنخ أكَٓو ٿز٬ٞ كخؿظو ٳؤهٌ 
رْيُ ٳڄٍَنخ ٫ڀَ ٍؿپ ّٜڀِ رخٿٸَآڅ ٷخٽ ٳٸڀض ٫َٔ أڅ ّټٌڅ ڃَحثْخ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ 

 ٳبًح ىٌ ٫زي حهلل ًً حٿنـخىّن. حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻٚ انو أًحد ٷخٽ ٳن٨َص
 ٔافغ تٓ ػرثح تٓ أتٟ ٚلاؿ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ حٿڄ٬ٌٔىُ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٫ن  - 
 ؿخرَ رن ٓڄَس ٫ن نخٳ٪ رن ٫ظزش ٷخٽ9

حهلل ًطٸخطڀٌڅ ٳخٍّ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٸخطڀٌڅ ؿَِّس حٿ٬َد ٳْٴظليخ -
 ٳْٴظليخ حهلل ًطٸخطڀٌڅ حٿًَځ ٳْٴظليخ حهلل ًطٸخطڀٌڅ حٿيؿخٽ ٳْٴظلو حهلل.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ كيػنخ أرٌ آلٶ ٬ّنِ حٿٴِحٍُ ٫ن  - 
 ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٫ن ؿخرَ رن ٓڄَس ٫ن نخٳ٪ رن ٫ظزش ٷخٽ9

ًٓڀڂ ٳِ ٯِحس ٳؤطخه ٷٌځ ڃن ٷزپ حٿڄَٰد ٫ڀْيڂ ػْخد ٻنض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
حٿٜٴٌٱ ٳٌحٳٸٌه ٫ني أٻڄش ًىڂ ٷْخځ ًىٌ ٷخ٫ي ٳؤطْظو ٳٸڄض رْنيڂ ًرْنو ٳلٴ٨ض ڃنو أٍر٪ 
ٻڀڄخص أ٫يىن ٳِ ّيُ ٷخٽ طًِٰڅ ؿَِّس حٿ٬َد ٳْٴظليخ حهلل ػڂ طًِٰڅ ٳخٍّ ٳْٴظليخ 

ٴظلو حهلل ٷخٽ نخٳ٪ ّخ ؿخرَ أٙ طٍَ أڅ حهلل ػڂ طًِٰڅ حٿًَځ ٳْٴظليخ حهلل ػڂ طًِٰڅ حٿيؿخٽ ٳْ
 حٿيؿخٽ ٙ ّوَؽ كظَ طٴظق حٿًَځ.

 ِؽعٓ تٓ األدسع سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن ٬ّنِ حٿڄ٬ڀڂ ٫ن  - 

 حرن رَّيس كيػنِ كن٨ڀش رن ٫ڀِ أڅ ڃلـن رن حٕى٩ٍ كيػو9
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىهپ حٿڄٔـي ٳبًح ىٌ رَؿپ ٷي ٷ٠َ ٛٚطو ًىٌ أڅ ٌٍٓٽ حهلل -

ّظ٘يي ًىٌ ّٸٌٽ حٿڀيڂ انِ أٓؤٿٺ رخهلل حٿٌحكي حٕكي حٿٜڄي حٿٌُ ٿڂ ّڀي ًٿڂ ٌّٿي ًٿڂ ّټن 
ٿو ٻٴٌح أكي أڅ طٰٴَ ٿِ ًنٌرِ انٺ أنض حٿٰٴٌٍ حٿَكْڂ ٷخٽ ٳٸخٽ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ٯٴَ ٿو ػٚع ڃَحص.ًٓڀڂ ٷي ٯٴَ ٿو ٷي ٯٴَ ٿو ٷي 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٫ن ٬ْٓي حٿـََُّ  - 

 ٫ن ٫زي حهلل رن ٗٸْٶ ٫ن ڃلـن رن حٕى9٩ٍ
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أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ه٤ذ حٿنخّ ٳٸخٽ ٌّځ حٿوٚٙ ًڃخ ٌّځ حٿوٚٙ -
حٿوٚٙ ػٚػخ ٳٸْپ ٿو ًڃخ ٌّځ ٌّځ حٿوٚٙ ًڃخ ٌّځ حٿوٚٙ ٌّځ حٿوٚٙ ًڃخ ٌّځ 

حٿوٚٙ ٷخٽ ّـِء حٿيؿخٽ ٳ٬ْٜي أكيح ٳْن٨َ حٿڄيّنش ٳْٸٌٽ ٕٛلخرو أطًَڅ ىٌح حٿٸَٜ 
حٕرْٞ ىٌح ڃٔـي أكڄي ػڂ ّؤطِ حٿڄيّنش ٳْـي رټپ نٸذ ڃنيخ ڃڀټخ ڃٜڀظخ ٳْؤطِ ٓزوش 

ًٙ حٿلَٱ ٳ٠َْد ًٍحٷش ػڂ طَطـٲ حٿڄيّنش ػٚع ٍؿٴخص ٳٚ ّزٸَ ڃنخٳٶ ًٙ ڃنخٳٸش 
 ٳخٓٶ ًٙ ٳخٓٸش اٙ هَؽ اٿْو ٳٌٿٺ ٌّځ حٿوٚٙ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ رَ٘ ٫ن ٫زي حهلل  - 
 رن ٗٸْٶ ٫ن ٍؿخء رن أرِ ٍؿخء ٷخٽ9

ٻخڅ رَّيس ٫ڀَ رخد حٿڄٔـي ٳڄَ ڃلـن ٫ڀْو ًٓټزش ّٜڀِ ٳٸخٽ رَّيس ًٻخڅ ٳْو ڃَحف -
ڄخ ّٜڀِ ىٌح ٳٸخٽ ڃلـن اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهٌ حٿڄلـن أٙ طٜڀِ ٻ

رْيُ ٳ٬ٜي ٫ڀَ أكي ٳؤَٗٱ ٫ڀَ حٿڄيّنش ٳٸخٽ ًّپ أڃيخ ٷَّش ّي٫يخ أىڀيخ هَْ ڃخ طټٌڅ 
أً ٻؤهَْ ڃخ طټٌڅ ٳْؤطْيخ حٿيؿخٽ ٳْـي ٫ڀَ ٻپ رخد ڃن أرٌحريخ ڃڀټخ ڃٜڀظخ ؿنخكْو ٳٚ 

ڄٔـي ًاًح ىٌ رَؿپ ّٜڀِ ٳٸخٽ ٿِ ڃن ىٌح ّيهڀيخ ٷخٽ ػڂ نِٽ ًىٌ آهٌ رْيُ ٳيهپ حٿ
ٳؤطْض ٫ڀْو ٳؤػنْض ٫ڀْو هَْح ٳٸخٽ حٓټض ٙ طٔڄ٬و ٳظيڀټو ٷخٽ ػڂ أطَ كـَس حڃَأس ڃن 

 نٔخثو ٳنٴٞ ّيه ڃن ّيُ ٷخٽ اڅ هَْ ىّنټڂ أَّٔه اڅ هَْ ىّنټڂ أَّٔه.
حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ رَ٘ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي  - 

رن ٗٸْٶ ّليع ٫ن ٍؿخء رن أرِ ٍؿخء حٿزخىڀِ ٫ن ڃلـن ٍؿپ ڃن أٓڀڂ ٳٌٻَ ڃ٬نخه 
 ًٿڂ ّٸپ كـخؽ ًٙ أرٌ حٿن٠َ رـنخكو.

 تغش تٓ ِؽعٓ ػٓ أت١ٗ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػّٕٙا.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ُّي رن أٓڀڂ ٷخٽ ٓٴْخڅ ڃَس  - 

 ڃلـن ػڂ ٻخڅ ّٸٌٽ ر٬ي ٫ن أرِ ڃلـن حٿيّڀِ ٫ن أرْو ٷخٽ٫9ن رَٔ أً رَ٘ رن 
أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٳِ حٿڄٔـي ٳل٠َص حٿٜٚس ٳٜڀَ ٳٸخٽ ٿِ أٙ -

ٛڀْض ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷي ٛڀْض ٳِ حٿَكپ ػڂ أطْظٺ ٷخٽ ٳبًح ٳ٬ڀض ٳٜپ ڃ٬يڂ 
 ًحؿ٬ڀيخ نخٳڀش. ًحؿ٬ڀيخ نخٳڀش ٷخٽ أرِ ًٿڂ ّٸپ أرٌ ن٬ْڂ ًٙ ٫زي حٿَكڄن

 ظّشج تٓ شؼٍثح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ كيػنخ رٸْش رن حٿٌٿْي ٫ن ٓڀْڄخڅ رن  - 

 ٓڀْڂ ٫ن ّلَْ رن ؿخرَ ٫ن ٟڄَس رن ػ٬ڀزش9
أنو أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًڀْو كڀظخڅ ڃن كڀپ حٿْڄن ٳٸخٽ ّخ ٟڄَس أطٍَ -
ٌرْٺ ىٌّن ڃيهڀْٺ حٿـنش ٳٸخٽ ٿجن حٓظٰٴَص ٿِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٙ أٷ٬ي كظَ أن٫ِيڄخ ػ

٫نِ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڀيڂ حٯٴَ ٿ٠ڄَس رن ػ٬ڀزش ٳخن٤ڀٶ ٬َّٓخ كظَ 
 ن٫ِيڄخ ٫نو.

 ظشاس تٓ األصٚس سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
٫ن ٬ّٸٌد رن رلَْ ٫ن َٟحٍ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ - 

 رن حًٍُٕ ٷخٽ9
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ر٬ؼنِ أىڀِ رڀٸٌف اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤڃَنِ أڅ أكڀزيخ ٳلڀزظيخ ٳٸخٽ ٿِ ى٩ -
 ىح٫ِ حٿڀزن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ ُىَْ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ٬ّٸٌد  - 
 ٷخٽ9 رن رلَْ ٍؿپ ڃن حٿلِ ٷخٽ ٓڄ٬ض َٟحٍ رن حًٍُٕ

حىيّنخ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٸلش ٷخٽ ٳلڀزظيخ ٷخٽ ٳڀڄخ أهٌص ٕؿييىخ ٷخٽ ٙ -
 طٴ٬پ ى٩ ىح٫ِ حٿڀزن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ٫زي حهلل رن  - 
 ٓنخڅ ٫ن َٟحٍ رن ح9ًٍُٕ

لڀذ ٳٸخٽ ى٩ ىح٫ِ حٿڀزن ٷخٽ ٫زي حهلل أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃَ رو ًىٌ ّ-
ًكيػنِ ڃلڄي رن رټخٍ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿڄزخٍٹ كيػنخ ح٫ٕڄٖ أً ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن 

 ٬ّٸٌد رن رلَْ ٫ن َٟحٍ رن حًٍُٕ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رنلٌه.
 ظؼذج سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

ش كيػنخ أرٌ آَحثْپ حٿـ٘ڄِ ٫ن ْٗن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٬ٗز - 
 ٿيڂ ّٸخٽ ٿو ؿ٬يس9

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٍ ٿَؿپ ٍإّخ ٷخٽ ٳز٬غ اٿْو ٳـخء ٳـ٬پ ّٸٜيخ ٫ڀْو -
ًٻخڅ حٿَؿپ ٨٫ْڂ حٿز٤ن ٷخٽ ٳـ٬پ ّٸٌٽ ربٛز٬و ٳِ ر٤نو ٿٌ ٻخڅ ىٌح ٳِ ٯَْ ىٌح 

 ٿټخڅ هَْح ٿٺ.
 ٕٗ.اٌؼالء تٓ اٌؽعشِٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش كيػنِ ٫زي حٿَكڄن رن كڄْي رن ٫زي  - 
 حٿَكڄن رن ٫ٌٱ ٫ن حٿٔخثذ رن ِّّي ٫ن حٿ٬ٚء رن حٿل٠َڃِ اڅ ٗخء حهلل9

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ّڄټغ حٿڄيخؿَ رڄټش ر٬ي ٷ٠خء نٔټو ػٚػخ.-
 خٽ ڃخ ٻخڅ أٗي ٫ڀَ حرن ٫ْْنش أڅ ّٸٌٽ كيػنخ.كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷ - 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ كيػنخ ڃنٌٍٜ ٫ن حرن َّْٓن ٫ن حرن حٿ٬ٚء رن  - 

حٿل٠َڃِ ٷخٽ أرِ كيػنخ رو ىْ٘ڂ ڃَطْن ڃَس ٫ن حرن حٿ٬ٚء ًڃَس ٿڂ ّٜپ أڅ أرخه ٻظذ 
 اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳزيأ رنٴٔو.

 ل١ظ األؽعؼٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.عٍّح تٓ ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ىٚٽ رن ّٔخٱ ٫ن  - 

 ٓڀڄش رن ٷْْ ٷخٽ9
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح طٌٟؤص ٳخنظؼَ ًاًح حٓظـڄَص ٳؤًطَ.-
خڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ٓٴْ - 

 ىٚٽ رن ّٔخٱ ٫ن ٓڀڄش رن ٷْْ ٷخٽ9
 ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح طٌٟؤص ٳخنظؼَ ًاًح حٓظـڄَص ٳؤًطَ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ىٚٽ رن  - 

 ّٔخٱ ٫ن ٓڀڄش رن ٷْْ ٷخٽ9
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ِ كـش حٿٌىح٩ انڄخ ىن أٍر٪ ٙ طَ٘ٻٌح رخهلل ْٗجخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ-
 ًٙ طٸظڀٌح حٿنٴْ حٿظِ كَځ حهلل اٙ رخٿلٶ ًٙ طَٔٷٌح ًٙ طِنٌح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٬ّنِ ْٗزخڅ كيػنخ ڃنٌٍٜ  - 
 ٫ن ىٚٽ رن ّٔخٱ ٫ن ٓڀڄش رن ٷْْ حٕٗـ٬ِ ٷخٽ9

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كـش حٿٌىح٩ أٙ انڄخ ىن أٍر٪ أڅ ٙ طَ٘ٻٌح رخهلل ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -
ْٗجخ ًٙ طٸظڀٌح حٿنٴْ حٿظِ كَځ حهلل اٙ رخٿلٶ ًٙ طِنٌح ًٙ طَٔٷٌح ٷخٽ ٳڄخ أنخ رؤٗق 

 ٫ڀْين ڃنِ اً ٓڄ٬ظين ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
َ ًحٿؼٌٍُ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄ - 

 ىٚٽ رن ّٔخٱ ٫ن ٓڀڄش رن ٷْْ ٷخٽ9
 ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح طٌٟؤص ٳخنظؼَ ًاًح حٓظـڄَص ٳؤًطَ.-

 سفاػح تٓ سافغ اٌضسلٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن حرن هؼْڂ ٫ن آڄخ٫ْپ رن ٫زْي  - 

 ٍٳخ٫ش ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٷخٽ9 رن
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃٌٿَ حٿٸٌځ ڃنيڂ ًحرن أهظيڂ ڃنيڂ ًكڀْٴيڂ ڃنيڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حرن هؼْڂ ٫ن آڄخ٫ْپ رن ٫زْي  - 

 رن ٍٳخ٫ش ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٷخٽ9
خ ٳٸخٽ ىپ ٳْټڂ ڃن ٯَْٻڂ ٳٸخٿٌح ٙ اٙ حرن ؿڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷَّ٘-

أهظنخ ًكڀْٴنخ ًڃٌٙنخ ٳٸخٽ حرن أهظټڂ ڃنټڂ ًكڀْٴټڂ ڃنټڂ ًڃٌٙٻڂ ڃنټڂ اڅ ٷَّ٘خ أىپ 
 ٛيٵ ًأڃخنش ٳڄن رَٰ ٿيخ حٿ٬ٌحػَ أٻزو حهلل ٳِ حٿنخٍ ٿٌؿيو.

هلل رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ رَ٘ ٬ّنِ حرن حٿڄٴ٠پ كيػنخ ٫زي ح - 
 ٫ؼڄخڅ رن هؼْڂ ٫ن آڄخ٫ْپ رن ٫زْي رن ٍٳخ٫ش رن ٍحٳ٪ حٿٍِٷِ ٫ن أرْو ٫ن ؿيه9

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ كڀْٴنخ ڃنخ ًڃٌٙنخ ڃنخ ًحرن أهظنخ ڃنخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ ٷخٽ أهزَنخ ڃلڄي رن ٫ڄًَ ٫ن ٫ڀِ  - 

ِ ٫ن ٍٳخ٫ش رن ٍحٳ٪ حٿٍِٷِ ًٻخڅ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ رن ّلَْ رن هٚى حٿٍِٷ
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ؿخء ٍؿپ ًٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿخٿْ ٳِ حٿڄٔـي ٳٜڀَ ٷَّزخ ڃنو ػڂ -
حنَٜٱ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٫ي 

ڃڄخ ٛڀَ ػڂ حنَٜٱ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ٛٚطٺ ٳبنٺ ٿڂ طٜپ ٷخٽ ٳَؿ٪ ٳٜڀَ ٻنلٌ 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿو أ٫ي ٛٚطٺ ٳبنٺ ٿڂ طٜپ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٫ڀڄنِ ٻْٲ أٛن٪ 
ٷخٽ اًح حٓظٸزڀض حٿٸزڀش ٳټزَ ػڂ حٷَأ رؤځ حٿٸَآڅ ػڂ حٷَأ رڄخ ٗجض ٳبًح ٍٻ٬ض ٳخؿ٬پ ٍحكظْٺ 

ٺ كظَ طَؿ٪ ٫ڀَ ٍٻزظْٺ ًحڃيى ٧يَٹ ًڃټن ٿَٻ٫ٌٺ ٳبًح ٍٳ٬ض ٍأٓٺ ٳؤٷڂ ٛڀز
حٿ٨٬خځ اٿَ ڃٴخٛڀيخ ًاًح ٓـيص ٳڄټن ٿٔـٌىٹ ٳبًح ٍٳ٬ض ٍأٓٺ ٳخؿڀْ ٫ڀَ ٳوٌٹ 

 حٿٍَْٔ ػڂ حٛن٪ ًٿٺ ٳِ ٻپ ٍٻ٬ش ًٓـيس.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ9 - 
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ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ڃخٿٺ ٫ن ن٬ْڂ رن ٫زي حهلل حٿڄـڄَ ٫ن ٫ڀِ رن ّلَْ -
حٳ٪ حٿٍِٷِ ٷخٽ ٻنخ نٜڀِ ٌّڃخ ًٍحء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حٿٍِٷِ ٫ن أرْو ٫ن ٍٳخ٫ش رن ٍ

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ ٍٳ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٓو ڃن حٿَٻ٬ش ٷخٽ ٓڄ٪ حهلل 
ٿڄن كڄيه ٷخٽ ٍؿپ ًٍحءه ٍرنخ ٿٺ حٿلڄي كڄيح ٻؼَْح ٣ْزخ ڃزخٍٻخ ٳْو ٳڀڄخ حنَٜٱ 

حٿَؿپ أنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ  ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن حٿڄظټڀڂ آنٴخ ٷخٽ
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٸي ٍأّض ر٬٠ش ًػٚػْن ڃڀټخ ّزظيًٍنيخ أّيڂ ّټظزيخ أًٙ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ حرن ٫ـٚڅ كيػنخ ٫ڀِ رن ّلَْ  - 
 رن هٚى ٫ن أرْو ٫ن ٫ڄو ًٻخڅ ريٍّخ ٷخٽ9

هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿڄٔـي ٳيهپ ٍؿپ ٳٜڀَ ٳِ نخكْش حٿڄٔـي ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح-
ٳـ٬پ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّڃٸو ػڂ ؿخء ٳٔڀڂ ٳَى ٫ڀْو ًٷخٽ حٍؿ٪ ٳٜپ 
ٳبنٺ ٿڂ طٜپ ٷخٽ ڃَطْن أً ػٚػخ ٳٸخٽ ٿو ٳِ حٿؼخٿؼش أً ٳِ حٿَحر٬ش ًحٿٌُ ر٬ؼٺ رخٿلٶ ٿٸي 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أٍىص أڅ طٜڀِ أؿييص نٴِٔ ٳ٬ڀڄنِ ًأٍنِ ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ 
ٳظٌٟؤ ٳؤكٔن ًٌٟءٹ ػڂ حٓظٸزپ حٿٸزڀش ػڂ ٻزَ ػڂ حٷَأ ػڂ حٍٻ٪ كظَ ط٤ڄجن ٍحٻ٬خ ػڂ 
حٍٳ٪ كظَ ط٤ڄجن ٷخثڄخ ػڂ حٓـي كظَ ط٤ڄجن ٓخؿيح ػڂ حٍٳ٪ كظَ ط٤ڄجن ؿخٿٔخ ػڂ حٓـي 

ڃن ىٌح كظَ ط٤ڄجن ٓخؿيح ػڂ ٷڂ ٳبًح أطڄڄض ٛٚطٺ ٫ڀَ ىٌح ٳٸي أطڄڄظيخ ًڃخ حنظٸٜض 
 ڃن ِٗء ٳبنڄخ طنٸٜو ڃن ٛٚطٺ.

 سافغ تٓ سفاػح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ٫ټَڃش ٬ّنِ حرن ٫ڄخٍ ٷخٽ  - 

 كيػنِ ٣خٍٵ رن ٫زي حٿَكڄن حٿٸَِٗ ٷخٽ9
هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿخء ٍحٳ٪ رن ٍٳخ٫ش اٿَ ڃـڀْ حٕنٜخٍ ٳٸخٽ ٿٸي نيخنخ نزِ حهلل ٛڀَ ح-

حٿٌْځ ٫ن ِٗء ٻخڅ َّٳٶ رنخ ٳِ ڃ٬خّ٘نخ ٳٸخٽ نيخنخ ٫ن ٻَحء حٍٕٝ ٷخٽ ڃن ٻخنض ٿو 
أٍٝ ٳڀ٫ٍِْيخ أً ٿ٫ٍِْيخ أهخه أً ٿْي٫يخ ًنيخنخ ٫ن ٻٔذ حٿلـخځ ًأڃَنخ أڅ ن٬٤ڄو 
نٌحٟلنخ ًنيخنخ ٫ن ٻٔذ حٕڃش اٙ ڃخ ٫ڄڀض رْيىخ ًٷخٽ ىټٌح رؤٛخر٬و نلٌ حٿوزِ 

 ًحٿِٰٽ ًحٿنٴٖ.
 ػشفعح تٓ ؽش٠ػ سظٟ اهلل ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ُّخى رن ٫ٚٷش ٫ن  - 
 ٫َٳـش رن َّٗق حٕٓڀڄِ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انيخ ٓظټٌڅ ر٬يُ ىنخص ًىنخص ًٍٳ٪ ّيّو ٳڄن -
ًىڂ ؿڄْ٪ ٳخٷظڀٌه ٻخثنخ ڃن ٻخڅ ڃن ٍأّظڄٌه ّٴَٵ رْن أڃش ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 حٿنخّ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ُّخى رن ٫ٚٷش ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض ٫َٳـش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ انو ٓظټٌڅ ىنخص -

 ڃن ٻخڅ. ًىنخص ٳڄن أٍحى أڅ ّٴَٵ أڃَ ىٌه حٕڃش ًىِ ؿڄْ٪ ٳخَٟرٌه رخٿْٔٲ ٻخثنخ
 ػ٠ّٛش تٓ أؽمش سظٟ اهلل ػٕٗ.ؼذ٠س 
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ّلَْ ٬ّنِ حرن ٬ْٓي أڅ ٫زخى رن  - 
طڄْڂ أهزَه ٫ن ٫ٌّڄَ رن أٗٸَ أنو ًرق ٷزپ أڅ ّٰيً ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ٳؤڃَه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل  ًأنو ًٻَ ًٿٺ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬يڃخ ٳَ٭
 ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٬ٌّى ٕٟلْظو.

 اتٕٟ لش٠ظح سظٟ اهلل ػّٕٙا.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن أرِ ؿ٬ٴَ حٿو٤ڄِ ٫ن  - 

ڃلڄي رن ٻ٬ذ حٿٸ٧َِ ٫ن ٻؼَْ رن حٿٔخثذ ٷخٽ كيػنِ حرنخ ٷ٨َّش أنيڂ ٫ٌَٟح ٫ڀَ 
و ًٓڀڂ ُڃن ٷ٨َّش ٳڄن ٻخڅ ڃنيڂ ڃلظڀڄخ أً نزظض ٫خنظو ٷظپ ًڃن ٙ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْ

 طَٹ.
 ؼص١ٓ تٓ ِؽصٓ سظٟ اهلل ػّٕٙا.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ ٷخٽ أهزَنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن رَْ٘  - 
 رن ّٔخٍ ٫ن حٿلْٜن رن ڃلٜن9

ٳٴَٯض ڃن كخؿظيخ ٳٸخٽ ٿيخ حٿنزِ أڅ ٫ڄش ٿو أطض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كخؿش -
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أًحص ًُؽ أنض ٷخٿض ن٬ڂ ٷخٽ ٻْٲ أنض ٿو ٷخٿض ڃخ آٿٌه اٙ ڃخ 

 ٫ـِص ٫نو ٷخٽ ٳخن٨َُ أّن أنض ڃنو ٳبنڄخ ىٌ ؿنظٺ ًنخٍٹ.
 ست١ؼح تٓ ػثاد اٌذ٠ٍٟ سظٟ اهلل ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن أرِ حٿ٬زخّ  - 
 حٿِنخى ٫ن أرْو ٷخٽ9

أهزَنِ ٍؿپ ّٸخٽ ٿو ٍر٬ْش رن ٫زخى ڃن رنِ حٿيّپ ًٻخڅ ؿخىڀْخ ٷخٽ ٍأّض حٿنزِ ٛڀَ -
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿـخىڀْش ٳِ ٌٓٵ ًُ حٿڄـخُ ًىٌ ّٸٌٽ ّخ أّيخ حٿنخّ ٷٌٿٌح ٙ اٿو اٙ 

ٌؿو أكٌٽ ًً ٯيَّطْن ّٸٌٽ حهلل طٴڀلٌح ًحٿنخّ ڃـظڄ٬ٌڅ ٫ڀْو ًًٍحءه ٍؿپ ًِٟء حٿ
انو ٛخرت ٻخًد ّظز٬و كْغ ًىذ ٳٔؤٿض ٫نو ٳٌٻًَح ٿِ نٔذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ًٷخٿٌح ٿِ ىٌح ٫ڄو أرٌ ٿيذ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ حرن أرِ حٿِنخى ٫ن أرْو ٫ن ٍر٬ْش رن  - 

 ٫زخى حٿيإٿِ ًٻخڅ ؿخىڀْخ ٳؤٓڀڂ ٷخٽ9
ٷخٽ ٳٸڀض ڃن ىٌح ٷخٽ ىٌح ڃلڄي رن ليّغ ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ حٿٍأّض ٍٓ-

٫زي حهلل رن ٫زي حٿڄ٤ڀذ ًىٌ ٌّٻَ حٿنزٌس ٷڀض ڃن ىٌح حٿٌُ ّټٌرو ٷخٿٌح ىٌح ٫ڄو أرٌ ٿيذ 
ٷخٽ أرٌ حٿِنخى ٳٸڀض ٿَر٬ْش رن ٫زخى انٺ ٌّڃجٌ ٻنض َْٰٛح ٷخٽ ٙ ًحهلل انِ ٌّڃجٌ ٫ٕٸپ 

 ٬نِ أكڄڀيخ.انِ ُٕٳَ حٿٸَرش ّ
 ػشفعح تٓ أعؼذ سظٟ اهلل ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ أرٌ حٕٗيذ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن  - 
٣َٳش أڅ ؿيه ٫َٳـش أْٛذ أنٴو ٌّځ حٿټٚد ٳِ حٿـخىڀْش ٳخطوٌ أنٴخ ڃن ًٍٵ ٳؤنظن ٫ڀْو 

ىذ ٷخٽ ِّّي ٳٸْپ ٕرِ حٕٗيذ ٳؤڃَه حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّظوٌ أنٴخ ڃن ً
 أىٍٻض ٫زي حٿَكڄن ؿيه ٷخٽ ن٬ڂ.

 ػثذ اهلل تٓ عؼذ سظٟ اهلل ػٕٗ.ؼذ٠س 
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ڃ٬خًّش ٬ّنِ حرن ٛخٿق  - 
 ٫ن حٿ٬ٚء ٬ّنِ حرن حٿلَع ٫ن كَحځ رن كټْڂ ٫ن ٫ڄو ٫زي حهلل رن ٬ٓي أنو9

ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڄخ ٌّؿذ حٿٰٔپ ٫ًن حٿڄخء ّټٌڅ ر٬ي حٿڄخء ٫ًن ٓؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛ-
حٿٜٚس ٳِ رْظِ ٫ًن حٿٜٚس ٳِ حٿڄٔـي ٫ًن ڃئحٻڀش حٿلخثٞ ٳٸخٽ اڅ حهلل ٙ ّٔظلِ 
ڃن حٿلٶ أڃخ أنخ ٳبًح ٳ٬ڀض ٻٌح ًٻٌح ٳٌٻَ حٿٰٔپ ٷخٽ أطٌٟؤ ًٌٟثِ ٿڀٜٚس حٯٔپ 

ٳٌٿٺ حٿڄٌُ ًٻپ ٳلپ ّڄٌُ ٳخٯٔپ ڃن ٳَؿِ ػڂ ًٻَ حٿٰٔپ ًأڃخ حٿڄخء ّټٌڅ ر٬ي حٿڄخء 
ًٿٺ ٳَؿِ ًأطٌٟؤ ًأڃخ حٿٜٚس ٳِ حٿڄٔـي ًحٿٜٚس ٳِ رْظِ ٳٸي طٍَ ڃخ أٷَد رْظِ 
ڃن حٿڄٔـي ًٕڅ أٛڀِ ٳِ رْظِ أكذ اٿِ ڃن أڅ أٛڀِ ٳِ حٿڄٔـي اٙ أڅ طټٌڅ ٛٚس 

 ڃټظٌرش ًأڃخ ڃئحٻڀش حٿلخثٞ ٳآٻڀيخ.
َكڄن رن ڃييُ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٛخٿق ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿ - 

 حٿ٬ٚء رن حٿلَع ٫ن كَحځ رن ڃ٬خًّش ٫ن ٫ڄو ٫زي حهلل رن ٬ٓي ٷخٽ9
 ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ڃئحٻڀش حٿلخثٞ ٳٸخٽ ًحٻڀيخ.-

 ػثذ اهلل تٓ أعٍُ ٌِٛٝ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 
ن ڃٌَٓ كيػنخ حرن ٿي٬ْش كيػنخ رټَ رن ٌٓحىس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن ر - 

 ڃٌٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ٫9ن ٫زْي حهلل رن أٓڀڂ 
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ ٿـ٬ٴَ رن أرِ ٣خٿذ أٗزيض هڀٸِ ًُهُڀٸِ.-

 ِاػض سظٟ اهلل ػٕٗ.ؼذ٠س 
٫ن أرِ ڃ٬ٌٔى ٬ّنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش  - 

 ٿـََُّ ٫ن ِّّي رن ٫زي حهلل رن حٿ٘وَْ ٫ن ڃخ٫ِ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9
أنو ٓجپ أُ ح٫ٕڄخٽ أٳ٠پ ٷخٽ اّڄخڅ رخهلل ًكيه ػڂ حٿـيخى ػڂ كـش رَس طٴ٠پ ٓخثَ -

 حٿ٬ڄپ ٻڄخ رْن ڃ٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ اٿَ ڃَٰريخ.
نخ ًىْذ رن هخٿي ٫ن حٿـََُّ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىيرش رن هخٿي كيػ - 

كْخڅ رن ٫ڄَْ كيػنخ ڃخ٫ِ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓجپ أُ ح٫ٕڄخٽ أٳ٠پ ٳٌٻَ 
 نلٌه.
 أؼّش تٓ ظضٞ سظٟ اهلل ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ٫زخى رن ٍحٗي ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 
 حٿلٔن ّٸٌٽ9

ٛخكذ ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ ٻنخ ٿنؤًٍ اٿَ كيػنخ أكڄَ رن ؿٍِ -
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃڄخ ّـخٳِ ڃَٳٸْو ٫ن ؿنزْو اًح ٓـي.

 ػرثاْ تٓ ِاٌه األٔصاسٞ أٚ اتٓ ػرثاْ سظٟ اهلل ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي حٿِرَُْ كيػنخ ٻؼَْ رن ُّي ٫ن حٿڄ٤ڀذ رن  - 
 زي حهلل ٫ن ٫ظزخڅ أً حرن ٫ظزخڅ حٕنٜخٍُ ٷخٽ٫9
ٷڀض أُ نزِ حهلل انِ ٻنض ڃ٪ أىڀِ ٳڀڄخ ٓڄ٬ض ٌٛطٺ أٷڀ٬ض ٳخٯظٔڀض ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄخء ڃن حٿڄخء.
 عٕاْ تٓ عٕح صاؼة إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 
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أرٌ ٫زي حٿَكڄن ًٓڄ٬ظو أنخ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخًٍڅ رن ڃ٬ًَٱ ٷخٽ - 
 ڃن ىخًٍڅ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ڃلڄي ٷخٽ9

أهزَنِ ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن أرِ كَس ٫ن ٫ڄو كټْڂ رن أرِ كَس ٫ن ٓنخڅ رن ٓنش -
ٛخكذ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿ٤خ٫ڂ حٿ٘خٻَ 

 ٿو ڃؼپ أؿَ حٿٜخثڂ حٿٜخرَ.
 زي حهلل كيػنخه أكڄي رن كخطڂ حٿ٤ٌّپ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ حٿيٍحًٍىُ ڃؼڀو.كيػنخ ٫ - 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن كَڃڀش ٫ن  - 

 ّلَْ رن ىني أنو ٓڄ٪ كَڃڀش رن ٫ڄًَ ًىٌ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ9
نخ ر٬َٳخص ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل كــض كـش حٿٌىح٩ ڃَىٳِ ٫ڄِ ٓنخڅ رن ٓنش ٷخٽ ٳڀڄخ ًٷٴ-

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًح٬ٟخ اكيٍ اٛز٬ْو ٫ڀَ حٕهٍَ ٳٸڀض ٿ٬ڄِ ڃخًح ّٸٌٽ ٌٍٓٽ 
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ّٸٌٽ حٍڃٌح حٿـڄَس رڄؼپ كَٜ حٿوٌٱ.

 ػثذ اهلل تٓ ِاٌه األٚعٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
 رن أهِ حرن ٗيخد ٫ن ٫ڄو ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ ح - 
أهزَنِ ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل رن ٫ظزش رن ڃ٬ٌٔى أڅ ٗزْپ رن هڀْي حٿڄِنِ أهزَه أڅ ٫زي -

حهلل رن ڃخٿٺ حًِٕٓ أهزَه أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿڀٌٿْيس اڅ ُنض 
ر٠ٴَْ  ٳخؿڀيًىخ ػڂ اڅ ُنض ٳخؿڀيًىخ ػڂ اڅ ُنض ٳخؿڀيًىخ ػڂ اڅ ُنض ٳز٬ٌْىخ ًٿٌ

 ًحٿ٠ٴَْ حٿلزپ ٳِ حٿؼخٿؼش أً ٳِ حٿَحر٬ش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ٫زي ٍرو كيػنخ رٸْش رن حٿٌٿْي كيػنِ حٿِرْيُ  - 

٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زْي حهلل رن ٫زي حهلل أڅ ٗزپ رن هڀْي حٿڄِنِ أهزَه أڅ ٫زي حهلل رن ڃخٿٺ 
 حًِٕٓ أهزَه9

ڂ ٷخٽ ٿڀٌٿْيس اڅ ُنض ٳخؿڀيًىخ ػڂ اڅ ُنض ٳخؿڀيًىخ ػڂ اڅ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ-
 ُنض ٳخؿڀيًىخ ػڂ اڅ ُنض ٳز٬ٌْىخ ًٿٌ ر٠ٴَْ ًحٿ٠ٴَْ حٿلزپ.

 اٌؽشز تٓ ِاٌه تٓ تشصاء سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش كيػنخ ُٻَّخ ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن حٿلَع  - 

 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9رن ڃخٿٺ رن رَٛخء 
 ٙ طٍِٰ ڃټش ر٬يىخ أريح ٷخٽ ٓٴْخڅ حٿلَع حٿوِح٫ِ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ ٷخٽ أهزَنخ ُٻَّخ ٫ن ٫خڃَ ٫ن  - 

 حٿلَع رن ڃخٿٺ رن رَٛخء ٷخٽ9
أريح اٿَ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٌّځ ٳظق ڃټش ٙ طٍِٰ ىٌه ر٬يىخ -

 ٌّځ حٿٸْخڃش.
 أٚط تٓ ؼز٠فح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٫زي حٿَكڄن  - 
 حٿ٤خثٴِ ٫ن ٫ؼڄخڅ رن ٫زي حهلل رن أًّ حٿؼٸٴِ ٫ن ؿيه أًّ رن كٌّٴش ٷخٽ9

ْو ًٓڀڂ أٓڀڄٌح ڃن ػٸْٲ ڃن رنِ ڃخٿٺ ٻنض ٳِ حٿٌٳي حٿٌّن أطٌح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ-
أنِٿنخ ٳِ ٷزش ٿو ٳټخڅ ّوظڀٲ اٿْنخ رْن رٌْطو ًرْن حٿڄٔـي ٳبًح ٛڀَ حٿ٬٘خء حٓهَس 
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حنَٜٱ اٿْنخ ٳٚ ّزَف ّليػنخ ًّ٘ظټِ ٷَّ٘خ ًّ٘ظټِ أىپ ڃټش ػڂ ّٸٌٽ ٙ ٌٓحء ٻنخ 
ْنخ ًٿنخ رڄټش ڃٔظٌٿْن أً ڃٔظ٬٠ٴْن ٳڀڄخ هَؿنخ اٿَ حٿڄيّنش ٻخنض ٓـخٽ حٿلَد ٫ڀ

ٳڄټغ ٫نخ ٿْڀش ٿڂ ّؤطنخ كظَ ٣خٽ ًٿٺ ٫ڀْنخ ر٬ي حٿ٬٘خء ٷخٽ ٷڀنخ ڃخ أڃټؼٺ ٫نخ ّخ ٌٍٓٽ 
حهلل ٷخٽ ٣َأ ٫نِ كِد ڃن حٿٸَآڅ ٳؤٍىص أڅ ٙ أهَؽ كظَ أٷ٠ْو ٳٔؤٿنخ أٛلخد 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن أٛزلنخ ٷخٽ ٷڀنخ ٻْٲ طلِرٌڅ حٿٸَآڅ ٷخٿٌح نلِرو 

ًٓز٪ ٌٍٓ ًطٔ٪ ٌٍٓ ًاكيٍ ٫َ٘س ٌٍٓس ًػٚع ٫َ٘س ٌٍٓس  ٓض ٌٍٓ ًهڄْ ٌٍٓ
 ًكِد حٿڄٴٜپ ڃن ٵ كظَ طوظڂ.

 اٌث١اظٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ڃخٿٺ ٫ن ّلَْ رن  - 

 ٬ْٓي ٫ن ڃلڄي رن ارَحىْڂ حٿظْڄِ ٫ن أرِ كخُځ حٿظڄخٍ ٫ن حٿزْخ9ِٟ
ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَؽ ٫ڀَ حٿنخّ ًىڂ ّٜڀٌڅ ًٷي ٫ڀض أٌٛحطيڂ أڅ ٌٍٓ-

رخٿٸَحءس ٳٸخٽ اڅ حٿڄٜڀِ ّنخؿِ ٍرو ٫ِ ًؿپ ٳڀْن٨َ ڃخ ّنخؿْو ًٙ ّـيَ ر٠٬ټڂ ٫ڀَ 
 ر٬ٞ رخٿٸَآڅ.

 أتٟ أسٜٚ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
ِ ًحٷي حٿڀْؼِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ ٫ن ًىْذ ٫ن أر - 

 كيػنِ أرٌ أًٍٍ ٷخٽ9
 ٻنض أٛڀِ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٬َٜ ػڂ آطِ حٿ٘ـَس ٷزپ ٯًَد حٿ٘ڄْ.-

 فعاٌح ا١ٌٍصٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ كيػنخ ىْ٘ڂ ٷخٽ أهزَنخ ىحًى رن أرِ  - 

 أرِ حٌٕٓى ٫ن ٳ٠خٿش حٿڀْؼِ ٷخٽ9ىني ٷخٽ كيػنِ أرٌ كَد حرن 
أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤٓڀڄض ٫ًڀڄنِ كظَ ٫ڀڄنِ حٿٜڀٌحص حٿوڄْ -

ٿڄٌحٷْظين ٷخٽ ٳٸڀض ٿو اڅ ىٌه ٿٔخ٫خص أٰٗپ ٳْيخ ٳڄَنِ رـٌحڃ٪ ٳٸخٽ ٿِ اڅ ٰٗڀض ٳٚ 
 طٰ٘پ ٫ن حٿ٬َّٜن ٷڀض ًڃخ حٿ٬َٜحڅ ٷخٽ ٛٚس حٿٰيحس ًٛٚس حٿ٬َٜ.

 ؽشز سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ِاٌه تٓ اٌؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ىْ٘ڂ ٷخٽ ٫ڀِ رن ُّي أنزؤنخ ٫ن ٍُحٍس رن أًٳَ  - 

 ٫ن ڃخٿٺ رن حٿلَع ٍؿپ ڃنيڂ أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9
ڃن ٟڂ ّظْڄخ رْن أرٌّن ڃٔڀڄْن اٿَ ٬٣خڃو ًَٗحرو كظَ ّٔظٰنِ ٫نو ًؿزض ٿو حٿـنش -

أ٫ظٶ حڃَإح ڃٔڀڄخ ٻخڅ ٳټخٻو ڃن حٿنخٍ ّـُِ رټپ ٠٫ٌ ڃنو ٠٫ٌح ڃنو ڃن  حٿزظش ًڃن
 حٿنخٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڀِ رن ُّي رن ؿي٫خڅ ٫ن  - 
 ٍُحٍس رن أًٳَ ٫ن ٫ڄًَ رن ڃخٿٺ أً ڃخٿٺ رن ٫ڄًَ ٻٌح ٷخٽ ٓٴْخڅ ٷخٽ9

 ظْڄخ رْن أرٌّو ٳڀو حٿـنش حٿزظش.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٟڂ ّ-
 أتٟ تٓ ِاٌه ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػٸنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع  - 
 ٫ن ٍُحٍس رن أًٳَ ٫ن أرِ حرن ڃخٿٺ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9
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 ىهپ حٿنخٍ ڃن ر٬ي ًٿٺ ٳؤر٬يه حهلل ًأٓلٸو.ڃن أىٍٹ ًحٿيّو أً أكيىڄخ ػڂ -
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنِ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٷخٽ9 - 
 ٓڄ٬ض ٍُحٍس رن أًٳَ ّليع ٫ن أرِ رن ڃخٿٺ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ًكيػنِ ريِ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن ٍُحٍس رن  - 

 َ ٫ن ٍؿپ ڃن ٷٌڃو ّٸخٽ ٿو أرِ رن ڃخٿٺ أنو ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ9أًٳ
 ڃن أىٍٹ ًحٿيّو أً أكيىڄخ ٳيهپ حٿنخٍ ٳؤر٬يه حهلل.-

 ِاٌه تٓ ػّشٚ اٌمؾ١شٞ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ ٫ٴخڅ ٳِ  - 

 و أنزؤنخ ٫ڀِ رن ُّي ٫ن ٍُحٍس رن أرِ أًٳَ ٫ن ڃخٿٺ رن ٫ڄًَ حٿٸَُْ٘ ٷخٽ9كيّؼ
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن أ٫ظٶ ٍٷزش ڃٔڀڄش ٳيِ ٳيحإه ڃن حٿنخٍ -

ٷخٽ ٫ٴخڅ ڃټخڅ ٻپ ٨٫ڂ ڃن ٨٫خځ ڃلٍَه ر٨٬ڂ ڃن ٨٫خڃو ًڃن أىٍٹ أكي ًحٿيّو ػڂ ٿڂ 
ڃن رْن أرٌّن ڃٔڀڄْن ٷخٽ ٫ٴخڅ اٿَ ٬٣خڃو ًَٗحرو ّٰٴَ ٿو ٳؤر٬يه حهلل ًڃن ٟڂ ّظْڄخ 

 كظَ ّٰنْو حهلل ًؿزض ٿو حٿـنش.
 اٌخؾخاػ اٌؼٕثشٞ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ ٌّنْ رن ٫زْي ٫ن كْٜن رن أرِ حٿلَ  - 
 ٫ن حٿو٘وخٕ حٿ٬نزَُ ٷخٽ9

حرن ٿِ ٷخٽ ٳٸخٽ حرنٺ ىٌح ٷخٽ ٷڀض ن٬ڂ ٷخٽ ٙ أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃ٬ِ -
ّـنِ ٫ڀْٺ ًٙ طـنِ ٫ڀْو ٷخٽ ىْ٘ڂ ڃَس ٌّنْ ٷخٽ أهزَنِ ڃوزَ ٫ن كْٜن رن أرِ 

 حٿلَ.
 أتٟ ٚ٘ة اٌعؾّٟ ٌٗ صؽثح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػخ ى٘خځ رن ٬ْٓي كيػنخ ڃلڄي رن ڃيخؿَ ٬ّنِ أهخ ٫ڄًَ  - 
 خؿَ ٷخٽ كيػنِ ٫ٸْپ رن ٗزْذ ٫ن أرِ ًىذ حٿـ٘ڄِ ًٻخنض ٿو ٛلزش ٷخٽ9رن ڃي

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٔڄٌح رؤٓڄخء حٕنزْخء ًأكذ حٕٓڄخء اٿَ حهلل ٫ِ -
ًؿپ ٫زي حهلل ٫ًزي حٿَكڄن ًأٛيٷيخ كخٍع ًىڄخځ ًأٷزليخ كَد ًڃَس ًحٍطز٤ٌح حٿوْپ 

ٻٴخٿيخ ًٷڀيًىخ ًٙ طٸڀيًىخ حًٕطخٍ ٫ًڀْټڂ رټپ ًحڃٔلٌح رنٌحْٛيخ ًأ٫ـخُىخ أً ٷخٽ ًأ
 ٻڄْض أٯَ ڃلـپ أً أٗٸَ أٯَ ڃلـپ أً أىىڂ أٯَ ڃلـپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ ڃلڄي رن حٿڄيخؿَ كيػنخ ٫ٸْپ رن  - 
 ٗزْذ ٫ن أرِ ًىذ حٿټ٫ِٚ ٷخٽ9

لڄي ًٙ أىٍُ رخٿټڄْض ريأ أً ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ڃ٬نخه ٷخٽ ڃ-
رخٕىىڂ ٷخٽ ًٓؤٿٌه ٿڂ ٳ٠پ حٕٗٸَ ٷخٽ ٕڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬غ َّٓش 

 ٳټخڅ أًٽ ڃن ؿخء رخٿٴظق ٛخكذ حٕٗٸَ.
 اٌّٙاظش تٓ لٕفذ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ9 - 
و ًىٌ ٯَْ ڃظٌٟت ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٓجپ ٫ن ٍؿپ ّٔڀڂ ٫ڀْ-

حٿل٠ْن أرِ ٓخٓخڅ ٫ن حٿڄيخؿَ رن ٷنٴي أنو ٓڀڂ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
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ًىٌ ّظٌٟؤ ٳڀڂ َّى ٫ڀْو كظَ طٌٟؤ ٳَى ٫ڀْو ًٷخٽ انو ٿڂ ّڄن٬نِ أڅ أٍى ٫ڀْٺ اٙ أنِ 
ّټَه أڅ ّٸَأ ليّغ ڃن أؿپ ىٌح حٿٻَىض أڅ أًٻَ حهلل اٙ ٫ڀَ ٣يخٍس ٷخٽ ٳټخڅ حٿلٔن 

 أً ٌّٻَ حهلل ٫ِ ًؿپ كظَ ّظ٤يَ.
 خش٠ُ تٓ فاذه األعذٞ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ْٗزخڅ رن ٫زي حٿَكڄن  - 
 ٫9ُن حٿَٻْن رن حٿَرْ٪ ٫ن أرْو ٫ن ٫ڄو ٳٚڅ رن ٫ڄْڀش ٫ن هَّڂ رن ٳخطٺ حٕٓي

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿنخّ أٍر٬ش ًح٫ٕڄخٽ ٓظش ٳخٿنخّ ڃٌٓ٪ ٫ڀْو ٳِ -
حٿينْخ ًحٓهَس ًڃٌٓ٪ ٿو ٳِ حٿينْخ ڃٸظٌٍ ٫ڀْو ٳِ حٓهَس ًڃٸظٌٍ ٫ڀْو ٳِ حٿينْخ ًڃٌٓ٪ 
٫ڀْو ٳِ حٓهَس ًٗٸِ ٳِ حٿينْخ ًحٓهَس ًح٫ٕڄخٽ ڃٌؿزظخڅ ًڃؼپ رڄؼپ ٫ًَ٘س أ٬ٟخٱ 

ٿڄٌؿزظخڅ ڃن ڃخص ڃٔڀڄخ ڃئڃنخ ٙ َّ٘ٹ رخهلل ْٗجخ ٳٌؿزض ٿو حٿـنش ًٓز٬ڄخثش ٬ٟٲ ٳخ
ًڃن ڃخص ٻخٳَح ًؿزض ٿو حٿنخٍ ًڃن ىڂ رلٔنش ٳڀڂ ٬ّڄڀيخ ٳ٬ڀڂ حهلل أنو ٷي أ٬َٗىخ ٷڀزو 
ًكَٙ ٫ڀْيخ ٻظزض ٿو كٔنش ًڃن ىڂ رْٔجش ٿڂ طټظذ ٫ڀْو ًڃن ٫ڄڀيخ ٻظزض ًحكيس ًٿڂ 

ڃؼخٿيخ ًڃن أنٴٶ نٴٸش ٳِ ٓزْپ حهلل ٻخنض ط٠خ٫ٲ ٫ڀْو ًڃن ٫ڄپ كٔنش ٻخنض ٿو ر٬َ٘ أ
 ٿو رٔز٬ڄخثش ٬ٟٲ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ كيػنخ ُحثيس كيػنخ حٿَٻْن رن حٿَرْ٪  - 
رن ٫ڄْڀش حٿٴِحٍُ ٫ن أرْو ٫ن َّْٔ رن ٫ڄْڀش ٫ن هَّڂ رن ٳخطٺ حٕٓيُ ٫ن حٿنزِ 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
 زْپ حهلل ٻظزض رٔز٬ڄخثش ٬ٟٲ.ڃن أنٴٶ نٴٸش ٳِ ٓ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ أرٌ رټَ ٬ّنِ حرن ٫ْخٕ ٫ن أرِ  - 

 آلٶ ٫ن ٗيَ رن ٤٫ْش ٫ن هَّڂ رن ٳخطٺ حٕٓيُ ٷخٽ9
ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ن٬ڂ حٿَؿپ أنض ّخ هَّڂ ٿٌٙ هڀظخڅ ٷخٽ ٷڀض ًڃخ -

 ٷخٽ آزخٿٺ اُحٍٹ ًاٍهخإٹ ٬َٗٹ.ىڄخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ٫ڀِ ٫ن ُحثيس ٫ن حٿَٻْن ٫ن َّْٔ رن  - 

 ٫ڄْڀش ٫ن هَّڂ رن ٳخطٺ ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أنٴٶ نٴٸش ٳِ ٓزْپ حهلل ط٠خ٫ٲ رٔز٬ڄخثش -

 ٬ٟٲ.
َ كيػنخ حٿڄ٬ٌٔىُ ٫ن حٿَٻْن رن حٿَرْ٪ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠ - 

 أرْو ٫ن هَّڂ رن ٳخطٺ ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ح٫ٕڄخٽ ٓظش ًحٿنخّ أٍر٬ش ٳڄٌؿزظخڅ ًڃؼپ رڄؼپ -

ًحٿلٔنش ر٬َ٘ أڃؼخٿيخ ًحٿلٔنش رٔز٬ڄخثش ٳؤڃخ حٿڄٌؿزظخڅ ڃن ڃخص ٙ َّ٘ٹ رخهلل ْٗجخ ىهپ 
ىهپ حٿنخٍ ًأڃخ ڃؼپ رڄؼپ ٳڄن ىڂ رلٔنش كظَ ٬َّ٘ىخ  حٿـنش ًڃن ڃخص َّ٘ٹ رخهلل ْٗجخ

ٷڀزو ٬ًّڀڂ حهلل ٫ِ ًؿپ ًٿٺ ڃنو ٻظزض ٿو كٔنش ًڃن ٫ڄپ ْٓجش ٻظزض ٫ڀْو ْٓجش ًڃن 
٫ڄپ كٔنش ٻظزض ٿو ر٬َ٘ أڃؼخٿيخ ًڃن أنٴٶ نٴٸش ٳِ ٓزْپ حهلل ٳلٔنش رٔز٬ڄخثش ًحٿنخّ 

٫ڀْو ٳِ حٓهَس ڃٸظٌٍ ٫ڀْو  أٍر٬ش ڃٌٓ٪ ٫ڀْو ٳِ حٿينْخ ڃٸظٌٍ ٫ڀْو ٳِ حٓهَس ًڃٌٓ٪
 ٳِ حٿينْخ ًڃٌٓ٪ ٫ڀْو ٳِ حٿينْخ ًحٓهَس ًڃٸظٌٍ ٫ڀْو ٳِ حٿينْخ ًحٓهَس.
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 أتٟ عؼ١ذ تٓ ص٠ذ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٷخٽ  - 

ُّي أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃَص ٓڄ٬ض حٿ٬ِ٘ ٷخٽ أٗيي ٫ڀَ أرِ ٬ْٓي رن 
 رو ؿنخُس ٳٸخځ.

 ِإرْ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن أًّ ٫ن ٍؿپ كيػو  - 

 ڃئًڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
 ٛڀٌح ٳِ حٿَكخٽ.نخىٍ ڃنخىُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٌّځ ڃ٤َْ -

 ؼٕظٍح اٌىاذة سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س تم١ح 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَص ٫ن أرِ حٿِنخى  - 

كيػنِ ڃَٷ٪ رن ْٛٴِ حٿظڄْڄِ ٗيي ٫ڀَ ؿيه ٍرخف رن ٍرْ٪ حٿلن٨ڀِ حٿټخطذ أنو أهزَه 
 حرن أرِ حٿِنخى.كيّغ ٳٌٻَ ڃؼپ  أنو هَؽ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ حٿڄَْٰس رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن  - 
أرِ حٿِنخى ٷخٽ أهزَنِ حٿڄَٷ٪ رن ْٛٴِ ٫ن ؿيه ٍرخف رن ٍرْ٪ أهِ كن٨ڀش حٿټخطذ أنو 

 أهزَه أنو هَؽ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ حٿليّغ.
نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي رن ڃنٌٍٜ ٷخٽ كيػنخ حٿڄَْٰس رن ٫زي كيػ - 

حٿَكڄن ٫ن أرِ حٿِنخى ٷخٽ كيػنِ ڃَٷ٪ رن ْٛٴِ ٷخٽ كيػنِ ؿيُ ٍرخف رن ٍرْ٪ أهِ 
كن٨ڀش حٿټخطذ أنو هَؽ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٯِحس ٫ڀَ ڃٸيڃظو هخٿي 

 ٿليّغ.رن حٿٌٿْي ٳٌٻَ ٍرخكخ ًأٛڀو ٳٌٻَ ح
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي حٿِرَُْ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿـََُّ ٫ن أرِ  - 

 ٫ؼڄخڅ ٫ن كن٨ڀش ٷخٽ9
ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَنخ حٿـنش ًحٿنخٍ كظَ ٻؤنخ ٍأُ ٫ْن ٳٸڄض -

 اٿَ أىڀِ ٳ٠لټض ًٿ٬زض ڃ٪ أىڀِ ًًٿيُ ٳٌٻَص ڃخ ٻنض ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل
٫ڀْو ًٓڀڂ ٳوَؿض ٳڀٸْض أرخ رټَ ٳٸڀض ّخ أرخ رټَ نخٳٶ كن٨ڀش ٷخٽ ًڃخ ًحٹ ٷڀض ٻنخ ٫ني 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَنخ حٿـنش ًحٿنخٍ كظَ ٻؤنخ ٍأُ ٫ْن ٳٌىزض اٿَ أىڀِ 
ٳ٠لټض ًٿ٬زض ڃ٪ ًٿيُ ًأىڀِ ٳٸخٽ انخ ٿنٴ٬پ ًحٹ ٷخٽ ٳٌىزض اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ٺ ٿو ٳٸخٽ ّخ كن٨ڀش ٿٌ ٻنظڂ طټٌنٌڅ ٳِ رٌْطټڂ ٻڄخ طټٌنٌڅ ٫نيُ ًٓڀڂ ٳٌٻَص ًٿ
 ٿٜخٳلظټڂ حٿڄٚثټش ًأنظڂ ٫ڀَ ٳَٗټڂ ًرخٿ٤َٵ ّخ كن٨ڀش ٓخ٫ش ًٓخ٫ش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ىحًى حٿ٤ْخٿِٔ كيػنخ ٫ڄَحڅ ٬ّنِ حٿٸ٤خڅ ٫ن  - 
 خٽ9ٷظخىس ٫ن ِّّي رن ٫زي حهلل رن حٿ٘وَْ ٫ن كن٨ڀش حْٕٓيُ ٷ

ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ اًح ٻنخ ٫نيٹ ٻنخ ٳبًح ٳخٍٷنخٹ ٻنخ ٫ڀَ ٯَْ ًٿٺ ٳٸخٽ ًحٿٌُ نٴِٔ -
رْيه ٿٌ ٻنظڂ طټٌنٌڅ ٫ڀَ حٿلخٽ حٿٌُ طټٌنٌڅ ٫ڀْيخ ٫نيُ ٿٜخٳلظټڂ حٿڄٚثټش ٧ًٕڀظټڂ 

 رؤؿنلظيخ.
 أٔظ تٓ ِاٌه سظً ِٓ تٕٟ ػثذ اهلل تٓ وؼة سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
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هلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ أرٌ ىٚٽ ٫ن ٫زي حهلل رن ٌٓحىس ٫ن أنْ كيػنخ ٫زي ح - 
 رن ڃخٿٺ ٍؿپ ڃن رنِ ٫زي حهلل رن ٻ٬ذ ٷخٽ9

أٯخٍص ٫ڀْنخ هْپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤطْظو ًىٌ ّظٰيٍ ٳٸخٽ حىڅ ٳټپ ٷڀض -
ٔخٳَ انِ ٛخثڂ ٷخٽ حؿڀْ أكيػٺ ٫ن حٿٌٜځ أً حٿْٜخځ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ًٟ٪ ٫ن حٿڄ

٤َٗ حٿٜٚس ٫ًن حٿڄٔخٳَ ًحٿلخڃپ ًحٿڄَٟ٪ حٿٌٜځ أً حٿْٜخځ ًحهلل ٿٸي ٷخٿيڄخ ٌٍٓٽ 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻٚىڄخ أً أكيىڄخ ٳْخ ٿيٲ نٴِٔ ىٚ ٻنض ٬٣ڄض ڃن ٬٣خځ 

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
هلل رن ٌٓحىس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ىٚٽ كيػنخ ٫زي ح - 

 أنْ رن ڃخٿٺ ٍؿپ ڃن رنِ ٫زي حهلل رن ٻ٬ذ ًٿْْ رخٕنٜخٍُ ٷخٽ9
ٷخٽ ٫زي حهلل ًكيػنخه ليّغ أٯخٍص ٫ڀْنخ هْپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ حٿ-

 ْٗزخڅ كيػنخ أرٌ ىٚٽ ٷخٽ ٳٌٻَ نلٌه.
 ػ١اػ تٓ أتٟ ست١ؼح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س تم١ح 

كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلْٔن رن ڃلڄي كيػنخ َّٗٺ ًِّّي رن ٤٫خء ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل  - 
 ِّّي ٬ّنِ حرن أرِ ُّخى ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٓخر٢ ٫ن ٫ْخٕ رن أرِ ٍر٬ْش ٷخٽ9

ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ طِحٽ ىٌه حٕڃش روَْ ڃخ ٨٫ڄٌح ىٌه حٿلَڃش -
ِّّي رن ٤٫خء ٫ن حٿنزِ ّغ كيكٶ ط٨٬ْڄيخ ٳبًح طَٻٌىخ ٬ًٌْٟىخ ىڀټٌح ًٷخٽ ٳِ 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ِّّي ٫ن حرن ٓخر٢  - 

٫ن حٿڄ٤ڀذ أً ٫ن حٿ٬ْخٕ رن أرِ ٍر٬ْش ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ 
 ڃؼڀو.

 .أتٟ ٔٛفً تٓ أتٟ ػمشب ػٓ أت١ٗ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حٌٕٓى رن ْٗزخڅ ٫ن أرِ نٌٳپ رن أرِ  - 

 ٫ٸَد ٫ن أرْو ٷخٽ9
ٓؤٿض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿٌٜځ ٳٸخٽ ٛڂ ڃن حٿ٘يَ ٌّڃخ ٷخٽ ٷڀض ّخ -

ٌٍٓٽ حهلل انِ أٷٌٍ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انِ أٷٌٍ انِ أٷٌٍ ٛڂ ٌّڃْن 
ٻپ ٗيَ ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ُىنِ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ُىنِ ڃن 

 ُىنِ ػٚػش أّخځ ڃن ٻپ ٗيَ.
 ػّشٚ تٓ ػث١ذ اهلل سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃټِ ٬ّنِ حرن ارَحىْڂ كيػنخ حٿـ٬ْي رن حٿلٔن رن ٫زي  - 
 زْي حهلل كيػو أنو ٷخٽ9حهلل رن ٫زْي حهلل أڅ ٫ڄًَ رن ٫

 ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٻپ ٻظٴخ ػڂ ٷخځ ٳڄ٠ڄٞ ٳٜڀَ ًٿڂ ّظٌٟؤ.-
 ػ١غٝ تٓ ٠ضداد تٓ فغاءج ػٓ أت١ٗ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػّٕٙا.ؼذ٠س 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ُڃ٬ش ٫ن ٫َْٔ رن ِّىحى ٫ن أرْو ٷخٽ9 - 
 ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح رخٽ أكيٻڂ ٳڀْنظَ ًٻَه ػٚػخ ٷخٽ ُڃ٬ش ڃَس ٳبڅ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

 ًٿٺ ّـِة ٫نو.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ُٻَّخ رن آلٶ ٫ن ٫َْٔ رن ِّىحى رن  - 
 ٳٔخءس ٫ن أرْو ٷخٽ9

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح رخٽ أكيٻڂ ٳڀْنظَ ًٻَه ػٚع ڃَحص.-
 تٓ ػثذ اٌشؼّٓ تٓ أتٟ ١ٌٍٝ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ. أتٟ ١ٌٍٝؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حرن أرِ ٿْڀَ ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٫ن ٫زي  - 
 حٿَكڄن حرن أرِ ٿْڀَ ٫ن أرِ ٿْڀَ ٷخٽ9

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸَأ ٳِ ٛٚس ٿْٔض رٴ٠َّش ٳڄَ رٌٻَ حٿـنش -
 رخهلل ڃن حٿنخٍ ًّق أً ًّپ ٕىپ حٿنخٍ. ًحٿنخٍ ٳٸخٽ أ٫ًٌ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حرن أرِ ٿْڀَ ٫ن أهْو ٫َْٔ رن ٫زي  - 
 حٿَكڄن ٫ن ؿيه ٷخٽ9

ٻنخ ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳـخء حٿلٔن رن ٫ڀِ ّلزٌ كظَ ٬ٛي ٫ڀَ ٛيٍه -
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حرنِ حرنِ ٷخٽ ػڂ ى٫خ رڄخء ٳزخٽ ٫ڀْو ٷخٽ ٳخرظيٍنخه ٿنؤهٌه ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ 

 ٳٜزو ٫ڀْو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ ُىَْ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫َْٔ ٫ن  - 

 ٫َْٔ رن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن أرِ ٿْڀ9َ
أنو ٻخڅ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًڀَ ر٤نو حٿلٔن أً حٿلْٔن ٗٺ ُىَْ -

ٳزخٽ كظَ ٍأّض رٌٿو ٫ڀَ ر٤ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٓخٍّ٪ ٷخٽ ٳٌػزنخ  ٷخٽ
اٿْو ٷخٽ ٳٸخٽ ٫ڀْو حٿٜٚس ًحٿٔٚځ ى٫ٌح حرنِ أً ٙ طٴ٫ٌِح حرنِ ٷخٽ ػڂ ى٫خ رڄخء ٳٜزو 
٫ڀْو ٷخٽ ٳؤهٌ طڄَس ڃن طڄَ حٿٜيٷش ٷخٽ ٳؤىهڀيخ ٳِ ٳْو ٷخٽ ٳخنظ٫ِيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 ْو.حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٳ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُٻَّخ رن ٫يُ كيػنخ ٫زْي حهلل رن ٫ڄًَ ٫ن ُّي رن  - 

 أرِ أنْٔش ٫ن ٷْْ رن ڃٔڀڂ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن أرْو ٷخٽ9
ٗييص ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳظق هْزَ ٳڀڄخ حنيِڃٌح ًٷ٬نخ ٳِ ٍكخٿيڂ ٳؤهٌ -

ّټن أ٩َٓ ڃن أڅ ٳخٍص حٿٸيًٍ ٷخٽ ٳؤڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ  حٿنخّ ڃخ ًؿيًح ڃن هَػَ ٳڀڂ
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿٸيًٍ ٳؤٻٴجض ًٷٔڂ رْننخ ٳـ٬پ ٿټپ ٫َ٘س ٗخس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ ُىَْ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫َْٔ  - 
 ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٫ن أرِ ٿْڀَ ٷخٽ9

ڂ ٫ًڀَ ٛيٍه أً ر٤نو حٿلٔن أً حٿلْٔن ٷخٽ ٻنض ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ-
ٳَأّض رٌٿو أٓخٍّ٪ ٳٸڄنخ اٿْو ٳٸخٽ ى٫ٌح حرنِ ٙ طٴ٫ٌِه كظَ ّٸ٠ِ رٌٿو ػڂ أطز٬و حٿڄخء 
ػڂ ٷخځ ٳيهپ رْض طڄَ حٿٜيٷش ًىهپ ڃ٬و حٿٰٚځ ٳؤهٌ طڄَس ٳـ٬ڀيخ ٳِ ٳْو ٳخٓظوَؿيخ 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ اڅ حٿٜيٷش ٙ طلپ ٿنخ.
يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن ك - 

 أرِ ْٗزش كيػنخ ٫ڀِ رن ىخٗڂ ٫ن حرن أرِ ٿْڀَ ٫ن ػخرض ٷخٽ9
ٻنض ؿخٿٔخ ڃ٪ ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٳِ حٿڄٔـي ٳؤطَ رَؿپ ٟوڂ ٳٸخٽ ّخ أرخ ٫َْٔ -

ٓڄ٬ض أرِ ّٸٌٽ ٻنض ؿخٿٔخ ٫ني حٿنزِ ٛڀَ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ كيػنخ ڃخ ٓڄ٬ض ٳِ حٿٴَحء ٳٸخٽ 
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حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤطَ ٍؿپ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٛڀِ ٳِ حٿٴَحء ٷخٽ ٳؤّن حٿيرخ٭ ٳڀڄخ ًٿَ 
 ٷڀض ڃن ىٌح ٷخٽ ىٌح ٌّٓي رن ٯٴڀش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃٌَٓ رن ىحًى كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خرْ ٫ن أرِ ٳِحٍس  - 
٫ن أرْو ٳْڄخ أ٫ڀڂ ٗٺ ڃٌَٓ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ

 ًٓڀڂ ح٫ظټٲ ٳِ ٷزش ڃن هٌٙ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخًٍڅ رن ڃ٬ًَٱ ًأرٌ ڃ٬ڄَ ًڃلڄي رن كٔخڅ  - 

حٿٔڄظِ ٷخٿٌح كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خرْ ٫ن أرِ ٳِحٍس ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن أرْو 
 ٷخٽ9

 و ًٓڀڂ ح٫ظټٲ ٳِ ٷزش ڃن هٌٙ.ٍأّض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْ-
 أتٟ ػثذ اهلل اٌصٕاتؽٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ُّي رن أٓڀڂ ٫ن ٤٫خء  - 
 رن ّٔخٍ ٫ن أرِ ٫زي حهلل حٿٜنخرلِ ٷخٽ9

بًح حٍطٴ٬ض ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حٿ٘ڄْ ط٤ڀ٪ رْن ٷَنِ ٤ْٗخڅ ٳ-
ٳخٍٷيخ ٳبًح ٻخنض ٳِ ٢ًٓ حٿٔڄخء ٷخٍنيخ ٳبًح ىٿټض أً ٷخٽ ُحٿض ٳخٍٷيخ ٳبًح ىنض 

 ٿڀًَٰد ٷخٍنيخ ٳبًح ٯَرض ٳخٍٷيخ ٳٚ طٜڀٌح ىٌه حٿؼٚع ٓخ٫خص.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٤َٱ أرٌ  - 

 رن ّٔخٍ ٫ن أرِ ٫زي حهلل حٿٜنخرل9ِ ٯٔخڅ كيػنخ ُّي رن أٓڀڂ ٫ن ٤٫خء
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن ڃ٠ڄٞ ًحٓظن٘ٶ هَص ه٤خّخه ڃن ٳْو -

ًأنٴو ًڃن ٯٔپ ًؿيو هَؿض ه٤خّخه ڃن أٗٴخٍ ٫ْنْو ًڃن ٯٔپ ّيّو هَؿض ڃن 
أ٧ٴخٍه أً ڃن طلض أ٧ٴخٍه ًڃن ڃٔق ٍأٓو ًأًنْو هَؿض ه٤خّخه ڃن ٍأٓو أً ٬َٗ 

پ ٍؿڀْو هَؿض ه٤خّخه ڃن أ٧ٴخٍه أً طلض أ٧ٴخٍه ػڂ ٻخنض ه٤خه اٿَ أًنْو ًڃن ٯٔ
 حٿڄٔـي نخٳڀش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٤َٱ ٫ن ُّي رن  - 
 أٓڀڂ ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن أرِ ٫زي حهلل حٿٜنخرلِ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ّخه ڃن أنٴو ًٳڄو ٳٌٻَ ڃ٬نخه.ڃن طڄ٠ڄٞ ًحٓظنؼَ هَؿض ه٤خ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ظخد رن ُّخى كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃزخٍٹ أنزؤنخ هخٿي رن  - 

 ٬ْٓي ٫ن ٷْْ رن أرِ كخُځ ٫ن حٿٜنخرلِ ٷخٽ9
ٍأٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ارپ حٿٜيٷش نخٷش ڃٔنش ٳ٠ٰذ ًٷخٽ ڃخ ىٌه -

 ـ٬ظيخ رز٬َّْن ڃن كخْٗش حٿٜيٷش ٳٔټض.ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ حٍط
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ حٿٜڀض ٬ّنِ حرن حٿ٬ٌحځ ٷخٽ كيػنِ  - 

 حٿلَع رن ًىذ ٫ن أرِ ٫زي حٿَكڄن حٿٜنخرلِ ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿن طِحٽ أڃظِ ٳِ ڃٔټش ڃخ ٿڂ ٬ّڄڀٌح رؼٚع ڃخ ٿڂ -

رخنظ٨خٍ ح٧ٗٚځ ڃ٠خىخس حٿْيٌى ًڃخ ٿڂ ّئهًَح حٿٴـَ اڃلخٵ حٿنـٌځ ّئهًَح حٿڄَٰد 
 ڃ٠خىخس حٿنَٜحنْش ًڃخ ٿڂ ّټڀٌح حٿـنخثِ اٿَ أىڀيخ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷَأص ٫ڀَ ٫زي حٿَكڄن ڃخٿٺ ٷخٽ ًكيػنخ آلٶ أهزَنِ  - 
 ڃخٿٺ ٫ن ُّي رن أٓڀڂ ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٫ن ٫زي حهلل حٿٜنخرلِ ٷخٽ9

ًح طٌٟؤ حٿ٬زي ٳڄ٠ڄٞ هَؿض حٿو٤خّخ ڃن أنٴو ٳبًح ٯٔپ ًؿيو هَؿض حٿو٤خّخ ڃن ا-
ًؿيو كظَ طوَؽ ڃن طلض أٗٴخٍ ٫ْنْو ٳبًح ٯٔپ ّيّو هَؿض ه٤خّخه ڃن ّيّو كظَ 
طوَؽ ڃن طلض أ٧ٴخٍ ّيّو ٳبًح ڃٔق ٍأٓو هَؿض حٿو٤خّخ ڃن ٍأٓو كظَ طوَؽ ڃن 

ظَ طوَؽ ڃن طلض أ٧ٴخٍ ٍؿڀْو ػڂ أًنْو ًاًح ٯٔپ ٍؿڀْو هَؿض حٿو٤خّخ ڃن ٍؿڀْو ك
 ٻخڅ ڃْ٘و اٿَ حٿڄٔـي ًٛٚطو نخٳڀش ٿو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن آڄخ٫ْپ أنو ٓڄ٪ ٷْٔخ ّٸٌٽ  - 
 ٓڄ٬ض حٿٜنخرلِ حٕكڄِٔ ّٸٌٽ9

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ أٙ انِ ٳ٣َټڂ ٫ڀَ حٿلٌٝ ًانِ ڃټخػَ -
 ڂ ٳٚ طٸظظڀن ر٬يُ.رټڂ حٕڃ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ڃخٿٺ ًُىَْ رن ڃلڄي ٷخٙ كيػنخ ُّي رن  - 
 أٓڀڂ ٫ن ٤٫خء رن ّٔخٍ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل حٿٜنخرلِ ّٸٌٽ9

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ حٿ٘ڄْ ط٤ڀ٪ رْن ٷَنِ ٤ْٗخڅ ٳبًح -
يخ ًّٸخٍنيخ كْن طٔظٌُ ٳبًح ُحٿض ٳخٍٷيخ ٳٜڀٌح ٯَْ ىٌه ٣ڀ٬ض ٷخٍنيخ ٳبًح حٍطٴ٬ض ٳخٍٷ

 حٿٔخ٫خص حٿؼٚع.
ليّغ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أرِ ٫زي حهلل ر - 

 حٿ٘ڄْ.
 أتٟ سُ٘ اٌغفاسٞ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

ِىَُ أهزَنِ حرن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿ - 
أهِ أرِ ٍىڂ أنو ٓڄ٪ أرخ ٍىڂ حٿٰٴخٍُ ًٻخڅ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 حٿٌّن رخ٬ٌّح طلض حٿ٘ـَس ّٸٌٽ9
ٯًِص ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯًِس طزٌٹ ٳڀڄخ ٳٜپ ٍَٓ ٿْڀش ٳَٔص ٷَّزخ -

٫ِنِ ىنٌىخ ڃنو ًأٿٸَ ٫ڀِ حٿن٬خّ ٳ٤ٴٸض أٓظْٸ٦ ًٷي ىنض ٍحكڀظِ ڃن ٍحكڀظو ٳْٴ
هْ٘ش أڅ أْٛذ ٍؿڀو ٳِ حٿَُٰ ٳؤإهَ ٍحكڀظِ كظَ ٯڀزظنِ ٫ْنِ نٜٲ حٿڀْپ ٳَٻزض 
ٍحكڀظِ ٍحكڀظو ًٍؿپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿَُٰ ٳؤٛخرض ٍؿڀو ٳڀڂ أٓظْٸ٦ اٙ 
رٸٌٿو كْ ٳَٳ٬ض ٍأِٓ ٳٸڀض حٓظٰٴَ ٿِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ ٓپ ٳٸخٽ ٳ٤ٴٶ ّٔؤٿنِ ٫ڄن 

ٳؤهزَه ٳبًح ىٌ ّٔؤٿنِ ڃخ ٳ٬پ حٿنٴَ حٿلڄَ حٿ٤ٌحٽ حٿٸ٤خ١ أً ٷخٽ  طوڀٲ ڃن رنِ ٯٴخٍ
حٿٸٜخٍ ٫زي حٿَُحٵ ّ٘ٺ حٿٌّن ٿيڂ ن٬ڂ ر٨ْ٘ش َٗم ٷخٽ ٳٌٻَطيڂ ڃن رنِ ٯٴخٍ ٳڀڂ 
أًٻَىڂ كظَ ًٻَص ٍى٤خ ڃن أٓڀڂ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ّڄن٪ أكي أًٿجٺ كْن طوڀٲ أڅ 

هلل ٳخى٫ٌح ىپ أڅ؟؟ ّظوڀٲ ٫ن ّلڄپ ٫ڀَ ر٬َْ ڃن ارڀو أڃَأ ن٤ْ٘خ ٳِ ٓزْپ ح
 حٿڄيخؿَّن ڃن ٷَّٖ ًحٕنٜخٍ ًأٓڀڂ ًٯٴخٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن ٛخٿق ٷخٽ حرن ٗيخد أهزَنِ  - 
حرن أهِ أرِ ٍىڂ حٿٰٴخٍُ أنو ٓڄ٪ أرخ ٍىڂ ًٻخڅ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ٽ9ًٓڀڂ حٿٌّن رخ٬ٌّح طلض حٿ٘ـَس ّٸٌ
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ٯًِص ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯًِس طزٌٹ ٳنڄض ٿْڀش رخٕهَٜ ٳَٔص -
ڃ٬ڄَ اٙ أنو ٷخٽ ٳ٤ٴٸض حإهَ ٍحكڀظِ كظَ ٯڀزظنِ ٫ْنِ كيّغ ٷَّزخ ڃنو ٳٌٻَ ڃ٬نَ 

ر٬ٞ حٿڀْپ ًٷخٽ ڃخ ٳ٬پ حٿنٴَ حٿٌٔى حٿـ٬خى حٿٸٜخٍ حٿٌّن ٿيڂ ن٬ڂ ر٨ْ٘ش َٗم ٳٍَْ 
 أنيڂ ڃن رنِ ٯٴخٍ.

ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ًًٻَ حرن ٗيخد ٫ن كيػنخ ٫ز - 
حرن أٻْڄش حٿڀْؼِ ٫ن حرن أهِ أرِ ٍىڂ حٿٰٴخٍُ أنو ٓڄ٪ أرخ ٍىڂ ٻڀؼٌځ رن كْٜن ًٻخڅ 

 ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٌّن رخ٬ٌّح طلض حٿ٘ـَس ّٸٌٽ9
اٙ أنو ٷخٽ ٳ٤ٴٸض ليّغ س طزٌٹ ٳٌٻَ حٿٯًِص ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯًِ-

أإهَ ٍحكڀظِ ٫نو كظَ ٯڀزظنِ ٫ْنِ ًٷخٽ ڃخ ٳ٬پ حٿنٴَ حٿٌٔى حٿـ٬خى حٿٸٜخٍ ٷخٽ ٷڀض 
ًحهلل ڃخ أ٫َٱ ىئٙء ڃنخ كظَ ٷخٽ رڀَ حٿٌّن ٿيڂ ن٬ڂ ر٘زټش َٗم ٷخٽ ٳظٌٻَطيڂ ٳِ رنِ 

ض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أًٿجٺ ٯٴخٍ ٳڀڂ أًٻَىڂ كظَ ًٻَص أنيڂ ٍى٢ ڃن أٓڀڂ ٻخنٌح كڀٴخ ٳْنخ ٳٸڀ
 ٍى٢ ڃن أٓڀڂ ٻخنٌح كڀٴخءنخ.

 ػثذ اهلل تٓ لشغ ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ػٌٍ ٷخٽ9 - 
كيػنِ ٍحٗي رن ٬ٓي ٫ن ٫زي حهلل رن نـِ ٫ن ٫زي حهلل رن ٷ١َ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

ّٕخځ ٫ني حهلل ٌّځ حٿنلَ ػڂ ٌّځ حٿنٴَ ًٷَد اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أ٨٫ڂ ح
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هڄْ رينخص أً ٓض ّنلَىن ٳ٤ٴٸن ِّىٿٴن اٿْو أّظين ّزيأ ريخ ٳڀڄخ ًؿزض 

 ؿنٌريخ ٷخٽ ٻڀڄش هٴْش ٿڂ أٳيڄيخ ٳٔؤٿض ر٬ٞ ڃن ّڀْنِ ڃخ ٷخٽ ٷخٿٌح ٷخٽ ڃن ٗخء حٷظ٤٪.
أرٌ حٿْڄخڅ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن رټَ رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 

 ٫ٍُش حٿوٌٙنِ ٫ن ڃٔڀڂ رن ٫زي حهلل حُٕىُ ٷخٽ9
ؿخء ٫زي حهلل رن ٷ١َ حُٕىُ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ أنض ٫زي حهلل رن ٷ١َ.
 ػثذ اهلل تٓ ظؽؼ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رَ٘ كيػنخ ڃلڄي رن ٫ڄًَ أنزؤنخ أرٌ ٻؼَْ كيػنخ ٫ - 
 ڃٌٿَ حٿڀْؼْْن ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حهلل حرن ؿل9ٖ

أڅ ٍؿٚ ؿخء اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ڃخ ٿِ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٷظڀض ٳِ ٓزْپ -
 و حٿٔٚځ آنٴخ.حهلل ٷخٽ حٿـنش ٷخٽ ٳڀڄخ ًٿَ ٷخٽ اٙ حٿيّن ٓخٍنِ رو ؿزَّپ ٫ڀْ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ هڀٲ رن حٿٌٿْي كيػنخ ٫زخى رن ٫زخى كيػنخ ڃلڄي رن  - 
 ٫ڄًَ ٫ن أرِ ٻؼَْ ڃٌٿَ حٿيٌٿْْن ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن ؿلٖ ٫ن أرْو ٷخٽ9

ؿخء ٍؿپ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخًح ٿِ اڅ ٷخطڀض ٳِ ٓزْپ -
أٷظپ ٷخٽ حٿـنش ٷخٽ ٳڀڄخ ًٿَ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٙ حٿيّن  حهلل كظَ

 ٓخٍنِ رو ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ.
 ػثذ اٌشؼّٓ تٓ أص٘ش سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد كيػنخ أٓخڃش رن ُّي ٷخٽ9 - 
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ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كيػنِ حٿِىَُ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أُىَ ٷخٽ -
ّظوڀپ حٿنخّ ٌّځ كنْن ّٔؤٽ ٫ن ڃنِٽ هخٿي رن حٿٌٿْي ٳؤطِ رٔټَحڅ ٳؤڃَ ڃن ٻخڅ ڃ٬و أڅ 

 ٠َّرٌه رڄخ ٻخڅ ٳِ أّيّيڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ كيػنخ أٓخڃش رن ُّي ٫ن حٿِىَُ أنو  - 

 ٓڄ٪ ٫زي حٿَكڄن رن أُىَ ّٸٌٽ9
ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯِحس حٿٴظق ًأنخ ٯٚځ ٗخد ّظوڀپ حٿنخّ ّٔؤٽ ٫ن ٍأّض ٍ-

ڃنِٽ هخٿي رن حٿٌٿْي ٳؤطِ ر٘خٍد ٳؤڃَ رو ٳ٠َرٌه رڄخ ٳِ أّيّيڂ ٳڄنيڂ ڃن َٟرو رن٬ڀو 
ًڃنيڂ ڃن َٟرو ر٬ٜخ ًڃنيڂ ڃن َٟرو ر١ٌٔ ًكؼخ ٫ڀْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ حٿظَحد.
 كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل  - 
ًٻخڅ ٫زي حٿَكڄن رن أُىَ ّليع ٫ن هخٿي رن حٿٌٿْي رن حٿڄَْٰس هَؽ ٌّڃجٌ ًٻخڅ -

٫ڀَ حٿوْپ هْپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حرن أُىَ ٳَأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
كخٿيڂ ّڄِ٘ ٳِ حٿڄٔڀڄْن حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬يڃخ ىِځ حهلل حٿټٴخٍ ًٍؿ٪ حٿڄٔڀڄٌڅ اٿَ ٍ

ًّٸٌٽ ڃن ّيٽ ٫ڀَ ٍكپ هخٿي رن حٿٌٿْي ٷخٽ ٳڄْ٘ض أً ٳ٬ْٔض رْن ّيّو ًأنخ ڃلظڀڂ أٷٌٽ 
ڃن ّيٽ ٫ڀَ ٍكپ هخٿي رن حٿٌٿْي كظَ طوڀڀنخ ٫ڀَ ٍكڀو ٳبًح هخٿي ڃٔظني اٿَ ڃئهَس 

ٽ ٍكڀو ٳؤطخه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳن٨َ اٿَ ؿَكو ٷخٽ حٿِىَُ ًكٔزض أنو ٷخ
 ًنٴغ ٳْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد رن ارَحىْڂ كيػنخ أرِ ٫ن ٛخٿق ًكيع حرن  - 
ٗيخد أڅ ٫زي حٿَكڄن رن أُىَ ٻخڅ ّليع أنو ك٠َ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

١صح فٟ اٌض٘شٞ ػٓ لثؼذ٠س كْن ٻخڅ ّلؼِ ٳِ ًؿٌىڂ حٿظَحد ٷخٽ أرِ ًىٌح ّظڀٌ 
 ؽاسب اٌخّش.

 اٌصٕاتؽٟ األؼّغٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ًًٻْ٪ ٷخٙ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٷخٽ كيػنِ  - 

 ٷْْ ٫ن حٿٜنخرلِ حٕكڄِٔ ٷخٽ ًٻْ٪ ٳِ كيّؼو حٿٜنخرلِ ٷخٽ9
ِ ڃټخػَ رټڂ حٕڃڂ ٳٚ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنخ ٳ٣َټڂ ٫ڀَ حٿلٌٝ ًان-

 طٸظظڀن ر٬يُ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن آڄخ٫ْپ رن أرِ هخٿي  - 

 ٷخٽ9
ٓڄ٬ض ٷْْ رن أرِ كخُځ ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿٜنخرلِ حٿزـڀِ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

أً ٷخٽ حٿنخّ ٳٚ  ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ أنخ ٳ٣َټڂ ٫ڀَ حٿلٌٝ ًڃټخػَ رټڂ حٕڃڂ ٷخٽ ٬ٗزش
 طٸظظڀن ر٬يُ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٫ن آڄخ٫ْپ ٫ن ٷْْ ٫ن حٿٜنخرلِ  - 
 حٕكڄِٔ ڃؼڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زخى رن ٫زخى ٫ن كزْذ رن حٿڄيڀذ حرن أرِ ٛٴَس  - 
 ٜنخرلِ ٷخٽ9حٿڄيڀزِ أرٌ ڃ٬خًّش ٫ن ڃـخٿي رن ٬ْٓي ٫ن ٷْْ رن أرِ كخُځ ٫ن حٿ
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ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انِ ڃټخػَ رټڂ حٕڃڂ ٳٚ طَؿ٬ن ر٬يُ ٻٴخٍح ٠َّد -
 ر٠٬ټڂ ٍٷخد ر٬ٞ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٫ن كڄخى رن ُّي ٫ن حٿٜنخرلِ ًٍرڄخ ٷخٽ  - 
 حٿٜنخرق.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ9 - 
ڃ٬ڄَح ّليع ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٷَة ٫ڀَ ٓٴْخڅ ًأنخ ٗخىي ٓڄ٬ض -

أُىَ ٷخٽ ؿَف هخٿي رن حٿٌٿْي ٳَأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔؤٽ ٫ن ٍكڀو 
 ٷڀض ًأنخ ٯٚځ ڃن ّيٽ ٫ڀَ ٍكپ هخٿي ٳؤطخه ًىٌ ڃـًَف ٳـڀْ ٫نيه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٛٴٌحڅ رن ٫َْٔ أنزؤنخ أٓخڃش حرن ُّي ٫ن حٿِىَُ  - 
 ٽ أنزؤنخ ٫زي حٿَكڄن رن أُىَ ٷخٽ9ٷخ
ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ كنْن ًىٌ ّظوڀپ حٿنخّ ّٔؤٽ ٫ن ٍكپ هخٿي -

رن حٿٌٿْي ٳؤطِ رٔټَحڅ ٳؤڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٻخڅ ٫نيه أڅ ٠َّرٌه 
 رڄخ ٻخڅ ٳِ أّيّيڂ ًكؼَ ٫ڀْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿظَحد.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ أٓخڃش رن ُّي كيػنخ حٿِىَُ كيػنِ ٫زي  - 
 حٿَكڄن رن أُىَ حٿِىَُ ٷخٽ9

ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّظوڀپ حٿنخّ ّٔؤٽ ٫ن ڃنِٽ هخٿي رن حٿٌٿْي -
 ٳٌٻَه.

نخ ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن حرن آلٶ ًكيػ - 
 ٬ّنِ حرن حٿڄزخٍٹ أنزؤنخ آڄخ٫ْپ رن أرِ هخٿي ٫ن ٷْْ رن أرِ كخُځ ٫ن حٿٜنخرلِ ٷخٽ9

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٳٌٻَه ٷخٽ ِّّي رن ىخًٍڅ حٿٜنخرلِ ٍؿپ -
 ڃن رـْڀش ڃن أكڄْ.

 أع١ذ تٓ ؼع١ش سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
نخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

 ڃخٿٺ ٫ن أْٓي رن ك٠َْ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيڄخ ٷخٽ9
ٷخٽ ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٙ طٔظ٬ڄڀنِ ٻڄخ حٓظ٬ڄڀض ٳٚنخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓظڀٸٌڅ ر٬يُ أػَس ٳخٛزًَح كظَ طڀٸٌنِ ٯيح ٫ڀَ حٿلٌٝ.
حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿڄزخٍٹ أنزؤنخ ّلَْ  كيػنخ ٫زي - 

رن أٌّد ٫ن ٫ڄخٍس رن ٯِّش ٫ن ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن ٫ڄًَ ٫ن أڃو ٳخ٣ڄش حرنش كْٔن 
٫ن ٫خث٘ش أنيخ ٻخنض طٸٌٽ ٻخڅ أْٓي رن ك٠َْ ڃن أٳخٟپ حٿنخّ ًٻخڅ ّٸٌٽ ٿٌ أنِ 

حٿِ ٿټنض كْن أٷَأ حٿٸَآڅ ًكْن أٓڄ٬و ّٸَأ أٻٌڅ ٻڄخ أٻٌڅ ٫ڀَ أكٌحٽ ػٚع ڃن أكٌ
ًاًح ٓڄ٬ض ه٤زش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًاًح ٗييص ؿنخُس ًڃخ ٗييص ؿنخُس 

 ٷ٢ ٳليػض نٴِٔ رٌٍٔ ڃخ ىٌ ڃٴ٬ٌٽ ريخ ًڃخ ىِ ٛخثَس اٿْو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ9 - 
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رن ڃخٿٺ ٫ن أْٓي رن ك٠َْ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيڄخ ٷخٽ  ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن أنْ-
اڅ ٍؿٚ ڃن حٕنٜخٍ طوڀَ رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أٙ طٔظ٬ڄڀنِ ٻڄخ 

 حٓظ٬ڄڀض ٳٚنخ ٷخٽ انټڂ ٓظڀٸٌڅ ر٬يُ أػَس ٳخٛزًَح كظَ طڀٸٌنِ ٫ڀَ حٿلٌٝ.
رن ٫ڄًَ ٫ن أرْو ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ڃلڄي  - 

 ؿيه ٫ڀٸڄش ٫ن ٫خث٘ش ٷخٿض9
ٷيڃنخ ڃن كؾ أً ٫ڄَس ٳظڀٸْنخ رٌُ حٿلڀْٴش ًٻخڅ ٯڀڄخڅ ڃن حٕنٜخٍ طڀٸٌح أىڀْيڂ ٳڀٸٌح -

أْٓي رن ك٠َْ ٳن٬ٌح ٿو حڃَأطو ٳظٸن٪ ًؿ٬پ ّزټِ ٷخٿض ٳٸڀض ٿو ٯٴَ حهلل ٿٺ أنض ٛخكذ 
ڃخ ٿٺ طزټِ ٫ڀَ حڃَأس ٳټ٘ٲ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿٺ ڃن حٿٔخرٸش ًحٿٸيځ 

ٍأٓو ًٷخٽ ٛيٷض ٿ٬ڄَُ كٸِ أڅ ٙ أرټِ ٫ڀَ أكي ر٬ي ٬ٓي رن ڃ٬خً ًٷي ٷخٽ ٿو 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٷخٽ ٷخٿض ٷڀض ٿو ڃخ ٷخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ ٷخٽ ٿٸي حىظِ حٿ٬َٕ ٿٌٳخس ٬ٓي رن ڃ٬خً ٷخٿض ًىٌ َّْٔ رْنِ ًرْن ٌٍٓٽ حهلل

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ9 - 
كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ حٿلـخؽ رن أ٣ٍؤس ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ -

٫ن أرْو ٫ن أْٓي رن ك٠َْ ٷخٽ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ طٌٟئًح ڃن 
ًٛڀٌح ٳِ ڃَحرٞ حٿٰنڂ ًٙ طٜڀٌح ٳِ ڃزخٍٹ  ٿلٌځ حٗرپ ًٙ طٌٟئًح ڃن ٿلٌځ حٿٰنڂ

 حٗرپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ڃٸخطپ حٿڄًَُُ أنزؤنخ ٫زخى رن حٿ٬ٌحځ كيػنخ  - 

حٿلـخؽ ٫ن ٫زي حهلل رن ٫زي حهلل ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ ٷخٽ ًٻخڅ ػٸش ٷخٽ ًٻخڅ حٿلټڂ ّؤهٌ ٫نو 
٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن أْٓي رن ك٠َْ 

ٓجپ ٫ن أٿزخڅ حٗرپ ٷخٽ طٌٟئًح ڃن أٿزخنيخ ًٓجپ ٫ن أٿزخڅ حٿٰنڂ ٳٸخٽ ٙ طٌٟئًح ڃن 
 أٿزخنيخ.
 ع٠ٛذ تٓ ل١ظ ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ٌّٓي رن ٷْْ ٷخٽ9 - 
ڃوَڃش حٿ٬زيُ ػْخرخ ڃن ىـَ ٷخٽ ٳؤطخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿڀزض أنخ ً-

 ٳٔخًڃنخ ٳِ َٓحًّپ ٫ًنينخ ًُحنٌڅ ِّنٌڅ رخٕؿَ ٳٸخٽ ٿڀٌُحڅ ُڅ ًحٍؿق.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ ٫ن ڃخٿٺ أرِ ٛٴٌحڅ  - 

ؿپ َٓحًّپ ٷزپ حٿيـَس ٳؤٍؿق رن ٫ڄَْس ٷخٽ ر٬غ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍ
 ٿِ.

 ظاتش األؼّغٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن آڄخ٫ْپ ٬ّنِ حرن أرِ هخٿي ٫ن  - 

 كټْڂ رن ؿخرَ ٫ن أرْو ٷخٽ9
ىهڀض ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًنيه حٿيرخء ٳٸڀض ڃخ ىٌح ٷخٽ نټؼَ رو -

 نخ.٬٣خڃ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن أرِ هخٿي ٫ن كټْڂ رن ؿخرَ  - 
 ٫ن أرْو ٷخٽ9

ىهڀض ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ رْظو ٳَأّض ٫نيه ٷ٫َخ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ -
 ىٌح ٷخٽ ىٌح ٷ٩َ نټؼَ رو ٬٣خڃنخ.

  ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ػثذ اهلل تٓ أتٟ أٚفٝ ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهللؼذ٠س تم١ح 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ىٌ حرن ٬ْٓي كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٳَحّ ٫ن ڃيٍٹ  - 

 رن ٫ڄخٍس ٫ن حرن أرِ أًٳَ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
ٙ َّ٘د حٿوڄَ كْن َّ٘ريخ ًىٌ ڃئڃن ًٙ ِّنِ كْن ِّنِ ًىٌ ڃئڃن ًٙ ّنظيذ -

 نيزش ًحص َٗٱ أً َٓٱ ًىٌ ڃئڃن.
يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٬ٗزش كيػنِ حٿْ٘زخنِ ٫ن حرن أرِ أًٳَ ك - 

 ٫ًزي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن حٿْ٘زخنِ ٷخٽ ٓڄ٬ض حرن أرِ أًٳَ ٷخٽ9
نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن نزٌْ حٿـَ حٕه٠َ ٷخٽ ٷڀض ٳخٕرْٞ ٷخٽ ٙ -

 أىٍُ.
كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٫زْي رن حٿلٔن حٿڄِنِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪  - 

 ٓڄ٬ض حرن أرِ أًٳَ ّٸٌٽ.
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٍٳ٪ ٍأٓو ڃن حٿَٻ٩ٌ ٷخٽ ٓڄ٪ حهلل ٿڄن كڄيه -

 حٿڀيڂ ٍرنخ ٿٺ حٿلڄي ڃپء حٿٔڄٌحص ًڃپء حٍٕٝ ًڃپء ڃخ ٗجض ڃن ِٗء ر٬ي.
ڃ٬َٔ كيػنخ ٫زْي رن كٔن ٫ن حرن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ  - 

 أًٳَ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ ًٿٺ ًٿڂ ّٸپ ٳِ حٿٜٚس.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ كيػنِ حٿْ٘زخنِ ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض حرن أرِ أًٳَ ٷخٽ نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن نزٌْ حٿـَ حٕه٠َ -

 خٕرْٞ ٷخٽ ٙ أىٍُ.ٷخٽ ٷڀض ٳ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٬ًّڀَ ىٌ حرن ٫زْي ٷخٙ كيػنخ حرن أرِ هخٿي ًىٌ  - 

 آڄخ٫ْپ ٷخٽ ٓڄ٬ض حرن أرِ أًٳَ ّٸٌٽ9
ى٫خ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٕكِحد ٳٸخٽ حٿڀيڂ ڃنِٽ حٿټظخد َّٓ٪ -

 حٿلٔخد ىخُځ حٕكِحد حىِڃيڂ ًُٿِٿيڂ.
 ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن حرن أرِ هخٿي ٷخٽ9كي - 
ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن أرِ أًٳَ ّٸٌٽ ٷيڃنخ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٤خٱ رخٿزْض -

 ٬ًَٓ رْن حٿٜٴخ ًحٿڄًَس ٬ّنِ ٳِ حٿ٬ڄَس ًنلن نٔظَه ڃن حٿڄَ٘ٻْن أڅ ّئًًه رِ٘ء.
ن أرِ هخٿي ٷخٽ ٓڄ٬ض حرن أرِ أًٳَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حر - 

 ّٸٌٽ ٿٌ ٻخڅ ر٬ي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نزِ ڃخ ڃخص حرنو ارَحىْڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ِّّي أرِ هخٿي حٿيحٙنِ ٫ن  - 

 ارَحىْڂ حٿٔټٔټِ ٫ن حرن أرِ أًٳَ ٷخٽ9
خٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ ٙ أٓظ٤ْ٪ أهٌ ِٗء ؿخء ٍؿپ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸ-

ڃن حٿٸَآڅ ٳ٬ڀڄنِ ڃخ ّـِثنِ ٷخٽ ٷپ ٓزلخڅ حهلل ًحٿلڄي هلل ًٙ اٿو اٙ حهلل ًحهلل أٻزَ ًٙ 
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كٌٽ ًٙ ٷٌس اٙ رخهلل ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٌح هلل ٫ِ ًؿپ ٳڄخ ٿِ ٷخٽ ٷپ حٿڀيڂ حٯٴَ ٿِ 
ٴْو ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًحٍكڄنِ ٫ًخٳنِ ًحىينِ ًحٍُٷنِ ػڂ أىرَ ًىٌ ڃڄٔٺ ٻ

ڃن ارَحىْڂ ليّغ ًٓڀڂ أڃخ ىٌح ٳٸي ڃٖ ّيّو ڃن حٿوَْ ٷخٽ ڃ٬َٔ ٳٔڄ٬ض ىٌح حٿ
 حٿٔټٔټِ ٫ن حرن أرِ أًٳَ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًػزظنِ ٳْو ٯَُْ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٷخٽ9 - 
ّٸٌٽ ٻخڅ حٿَؿپ اًح أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٜيٷش ڃخٿو ٓڄ٬ض حرن أرِ أًٳَ -

 ٛڀَ ٫ڀْو ٳؤطْظو رٜيٷش ڃخٽ أرِ ٳٸخٽ حٿڀيڂ ٛپ ٫ڀَ آٽ أرِ أًٳَ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ ٬ّٴٌٍ حٿ٬زيُ ٷخٽ9 - 
ٓز٪ ٯًِحص ٳټنخ  ٓڄ٬ض حرن أرِ أًٳَ ٷخٽ ٯًِنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ-

 نؤٻپ ٳْيخ حٿـَحى.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ًىٌ حرن ڃييُ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ْٗن ڃن  - 

 رـْڀش ٷخٽ9
ٓڄ٬ض حرن أرِ أًٳَ ّٸٌٽ حٓظؤًڅ أرٌ رټَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل -

ط٬خٿَ ٫نو ٳيهپ ػڂ  ٫ڀْو ًٓڀڂ ًؿخٍّش ط٠َد رخٿيٱ ٳيهپ ػڂ حٓظؤًڅ ٫ڄَ ٍِٟ حهلل
حٓظؤًڅ ٫ؼڄخڅ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٳؤڃٔټض ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ 

 ٫ؼڄخڅ ٍؿپ كِْ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ىٌ حرن ارَحىْڂ كيػنخ أرٌ كْخڅ ٷخٽ9 - 
 اً أٍحى أڅ ًِّٰ ٓڄ٬ض ْٗوخ رخٿڄيّنش ّليع أڅ ٫زي حهلل رن أرِ أًٳَ ٻظذ اٿَ ٫زْي حهلل-

حٿلًٍَّش ٳٸڀض ٿټخطزو ًٻخڅ ٿِ ٛيّٸخ حنٔوو ٿِ ٳٴ٬پ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌٽ ٙ طڄنٌح ٿٸخء حٿ٬يً ًٓڀٌح حهلل ٫ِ ًؿپ حٿ٬خٳْش ٳبًح ٿٸْظڄٌىڂ ٳخٛزًَح 
ًح٫ڀڄٌح أڅ حٿـنش طلض ٧ٚٽ حٿٌْٔٱ ٷخٽ ٳْن٨َ اًح ُحٿض حٿ٘ڄْ نيي ٿِ ٫يًه ػڂ ٷخٽ 

 يڂ ڃنِٽ حٿټظخد ًڃـَُ حٿٔلخد ًىخُځ حٕكِحد حىِڃيڂ ًحنَٜنخ ٫ڀْيڂ.حٿڀ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن أرِ أًٳَ ًٻخڅ ڃن أٛلخد حٿ٘ـَس ٷخٽ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

ْيڂ ًاڅ أرِ أطخه رٜيٷظو ٳٸخٽ حٿڀيڂ ٛپ ٫ڀَ ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أطِ رٜيٷش ٷخٽ حٿڀيڂ ٛپ ٫ڀ
 آٽ أرِ أًٳَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًريِ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫يُ ٷخٽ  - 
ريِ أهزَنِ ٫يُ حرن ػخرض ٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ ٓڄ٬ض حٿزَحء رن ٫خُد ًحرن أرِ أًٳَ ٷخٙ 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّټٴجٌح حٿٸيًٍ  أٛخرٌح كڄَح ٌّځ هْزَ ٳنخىٍ ڃنخىُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ
 ًٷخٽ ريِ ٫ن ٫يُ ٫ن حٿزَحء ًحرن أرِ أًٳَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش أهزَنِ ٍؿپ ڃن رـْڀش  - 
 ٷخٽ9

ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن أرِ أًٳَ ّٸٌٽ ٻخنض ؿخٍّش ط٠َد رخٿيٱ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -
ػڂ ؿخء ٫ڄَ ػڂ ؿخء ٫ؼڄخڅ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيڂ ٳؤڃٔټض ٳٸخٽ  ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳـخء أرٌ رټَ

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٫ؼڄخڅ ٍؿپ كِْ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃـِحس رن ُحىَ  - 
ًكـخؽ كيػنِ ٬ٗزش ٫ن ڃـِحس رن ُحىَ ًًٍف ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃـِحس رن ُحىَ 

 ٿٸَّٖ ٷخٽ9ڃٌٿَ 
ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن أرِ أًٳَ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٻخڅ ّٸٌٽ حٿڀيڂ ٿٺ -

حٿلڄي ڃپء حٿٔڄخء ًڃپء حٍٕٝ ًڃپء ڃخ ٗجض ڃن ِٗء ر٬ي حٿڀيڂ ٣يَنِ رخٿؼڀؾ 
ًحٿزَى ًحٿڄخء حٿزخٍى حٿڀيڂ ٣يَنِ ڃن حٿٌنٌد ًنٸنِ ڃنيخ ٻڄخ ّنٸَ حٿؼٌد حٕرْٞ ڃن 

 حٿٌٓن.
حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٫ن ٬ٗزش ٷخٽ  كيػنخ ٫زي - 

 ٓڄ٬ض ٫زْيح أرخ حٿلٔن ٷخٽ9
ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن أرِ أًٳَ ٷخٽ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّي٫ٌ ريٌح حٿي٫خء -

حٿڀيڂ ٍرنخ ٿٺ حٿلڄي ڃپء حٿٔڄخء ًڃپء حٍٕٝ ٷخٽ كـخؽ ڃپء حٿٔڄخء ًڃپء حٍٕٝ 
ڃن ِٗء ر٬ي ٷخٽ ڃلڄي ٷخٽ ٬ٗزش ًكيػنِ أرٌ ٫ٜڄش ٫ن ٓڀْڄخڅ ًڃپء ڃخ ٗجض 

ح٫ٕڄٖ ٫ن ٫زْي ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ أًٳَ ٷخٽ اڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّي٫ٌ 
 اًح ٍٳ٪ ٍأٓو ڃن حٿَٻ٩ٌ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ حٿْ٘زخنِ ٷخٽ9 - 
رن أرِ أًٳَ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٻٴجٌح حٿٸيًٍ ًڃخ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل -

 ٳْيخ ٷخٽ ٬ٗزش أڃخ أڅ ّټٌڅ ٷخٿو ٓڀْڄخڅ ًڃخ ٳْيخ أً أهزَنِ ڃن ٓڄ٬و ڃن حرن أرِ أًٳَ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنِ ٬ٗزش ٫ن أرِ حٿڄوظخٍ ڃن رنِ أٓي ٷخٽ9 - 
ٷخٽ ٻنخ ٳِ ٓٴَ ٳڀڂ نـي حٿڄخء ٷخٽ ػڂ ىـڄنخ ٫ڀَ حٿڄخء ر٬ي  ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن أرِ أًٳَ-

ٷخٽ ٳـ٬ڀٌح ّٔٸٌڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳټڀڄخ أطٌه رخٿَ٘حد ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓخٷِ حٿٸٌځ آهَىڂ ػٚع ڃَحص كظَ َٗرٌح ٻڀيڂ.

ًكـخؽ كيػنِ ٬ٗزش ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش  - 
 ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن أرِ حٿڄـخٿي ٷخٽ9

حهظڀٲ ٫زي حهلل رن ٗيحى ًأرٌ رَىس ٳِ حٿٔڀٲ ٳز٬ؼخنِ اٿَ ٫زي حهلل حرن أرِ أًٳَ ٳٔؤٿظو -
ٳٸخٽ ٻنخ نٔڀٲ ٳِ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأرِ رټَ ٫ًڄَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ 

ڄَ ٗٺ ٳِ حٿظڄَ ًحٿِرْذ ًڃخ ىٌ ٫نيىڂ أً ڃخ ٫نيڄخ ٳِ حٿلن٤ش ًحٿ٬َْ٘ ًحٿِرْذ أً حٿظ
 نَحه ٫نيىڂ ػڂ أطْض ٫زي حٿَكڄن رن أرُِ ٳٸخٽ ڃؼپ ًٿٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٷخٽ ٷخٽ ڃخٿٺ ٬ّنِ حرن ڃٌٰٽ أهزَنِ ٣ڀلش  - 
ٷخٽ ٷڀض ٿ٬زي حهلل رن أرِ أًٳَ أًَٛ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ ٷڀض ٳټْٲ 

 حٿڄئڃنْن رخٿٌْٛش ًٿڂ ٌّٙ ٷخٽ أًَٛ رټظخد حهلل ٫ِ ًؿپ.أڃَ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ حٿْ٘زخنِ ٫ن ڃلڄي رن أرِ حٿڄـخٿي ٷخٽ  - 

ر٬ؼنِ أىپ حٿڄٔـي اٿَ حرن أرِ أًٳَ أٓؤٿو ڃخ ٛن٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٬٣خځ 
و ٷخٽ ٙ ٻخڅ أٷپ ڃن ًٿٺ ٷخٽ ًٻخڅ أكينخ هْزَ ٳؤطْظو ٳٔؤٿظو ٫ن ًٿٺ ٷخٽ ًٷڀض ىپ هڄٔ

 اًح أٍحى ڃنو ْٗجخ أهٌ ڃنو كخؿظو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ آڄخ٫ْپ رن أرِ هخٿي ٷخٽ9 - 
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ٷڀض ٿ٬زي حهلل رن أرِ أًٳَ ٛخكذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أىهپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل -
 ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿزْض ٳِ ٫ڄَطو ٷخٽ ٙ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٷخٽ حٿْ٘زخنِ أهزَنِ ٷخٽ9 - 
ٷڀض ٙرن أرِ أًٳَ ٍؿڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ن٬ڂ ّيٌىّخ ًّيٌىّش ٷخٽ -

 ٷڀض ر٬ي نًِٽ حٿنٌٍ أً ٷزڀيخ ٷخٽ ٙ أىٍُ.
نِ ٫ن ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ أرٌ آلٶ ٬ّنِ حٿْ٘زخ - 

 رن أرِ أًٳَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٷخٽ9
 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن أٻپ ٿلٌځ حٿلڄَ حٕىڀْش.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٬ًّڀَ حٿڄ٬نَ ٷخٙ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٷخٽ9 - 
هيّـش ٍِٟ حهلل  ٷڀض ٿ٬زي حهلل رن أرِ أًٳَ أٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رَ٘-

ط٬خٿَ ٫نيخ ٷخٽ ن٬ڂ رَ٘ىخ رزْض ٳِ حٿـنش ڃن ٷٜذ ٙ ٛوذ ٳْو ًٙ نٜذ ٷخٽ ٬ّڀَ 
 ًٷخٽ ڃَس ٙ ٛوذ أً ٙ ٿٌٰ ٳْو ًٙ نٜذ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڀَ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٷخٽ9 - 
ْن ح٫ظڄَ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن أرِ أًٳَ ّٸٌٽ ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ك-

ٳ٤خٱ ٣ًٴنخ ڃ٬و ًٛڀَ ًٛڀْنخ ڃ٬و ٬ًَٓ رْن حٿٜٴخ ًحٿڄًَس ًٻنخ نٔظَه ڃن أىپ 
 ڃټش ٙ ّْٜزو أكي رِ٘ء.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٌّٓٲ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن حرن أرِ أًٳَ ٷخٽ9 - 
 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ حٿوٌحٍؽ ىڂ ٻٚد حٿنخٍ.-
ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أهزَنخ آڄخ٫ْپ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ كيػنخ ٫ز - 

 أًٳَ ٷخٽ9
ح٫ظڄَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٤خٱ رخٿزْض ٣ًٴنخ ڃ٬و ًٛڀَ هڀٲ حٿڄٸخځ ًٛڀْنخ -

ڃ٬و ػڂ هَؽ ٳ٤خٱ رْن حٿٜٴخ ًحٿڄًَس ًنلن ڃ٬و نٔظَه ڃن أىپ ڃټش ٙ َّڃْو أكي أً 
خ ٫ڀَ حٕكِحد ٳٸخٽ حٿڀيڂ ڃنِٽ حٿټظخد َّٓ٪ حٿلٔخد ىخُځ ّْٜزو أكي رِ٘ء ٷخٽ ٳي٫

حٕكِحد حٿڀيڂ حىِڃيڂ ًُٿِٿيڂ ٷخٽ ًٍأّض رْيه َٟرش ٫ڀَ ٓخ٫يه ٳٸڀض ڃخ ىٌه ٷخٽ 
 َٟرظيخ ٌّځ كنْن ٳٸڀض ٿو أٗييص ڃ٬و كنْنخ ٷخٽ ن٬ڂ ًٷزپ ًٿٺ.

٫زي حهلل رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ڃ٬َٔ ٫ن ُّخى رن ٳْخٝ ٫ن - 
 أرِ أًٳَ ٷخٽ9

 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ حٿڀيڂ ٿٺ حٿلڄي ٻؼَْح ٣ْزخ ڃزخٍٻخ ٳْو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًىذ رن ؿََّ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن  - 

 ٫زي حهلل رن أرِ أًٳَ ًٻخڅ ڃن أٛلخد حٿ٘ـَس ٷخٽ9
اًح أطخه ٷٌځ رٜيٷش ٷخٽ حٿڀيڂ ٛپ ٫ڀْيڂ ٳؤطخه أرِ رٜيٷش  ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ-

 ٳٸخٽ حٿڀيڂ ٛپ ٫ڀَ آٽ أرِ أًٳَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ى٘خځ رن ٫زي حٿڄڀٺ كيػنخ ٫زْي حهلل رن اّخى رن ٿٸ٢ْ  - 

 كيػنخ اّخى ٫ن ٫زي حهلل رن ٬ْٓي ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ أًٳَ ٷخٽ9
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ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳيهپ ٳِ حٿٜٲ ٳٸخٽ ؿخء ٍؿپ ًنلن ٳِ حٿٜٲ هڀٲ -
حهلل أٻزَ ٻزَْح ًٓزلخڅ حهلل رټَس ًأْٛٚ ٷخٽ ٳَٳ٪ حٿڄٔڀڄٌڅ ٍإًٓيڂ ًحٓظنټًَح حٿَؿپ 
ًٷخٿٌح ڃن حٿٌُ َّٳ٪ ٌٛطو ٳٌٵ ٌٛص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ حنَٜٱ 

ْپ ىٌ ًح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن ىٌح حٿ٬خٿِ حٿٌٜص ٳٸ
ًحهلل ٿٸي ٍأّض ٻٚڃٺ ٬ّٜي ٳِ حٿٔڄخء كظَ ٳظق رخد ٳيهپ ٳْو ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن 
كيػنخه ؿ٬ٴَ رن كڄْي حٿټٌٳِ كيػنخ ٫زْي حهلل رن اّخى رن ٿٸ٢ْ ٫ن اّخى ٫ن ٫زي حهلل رن 

 ٬ْٓي ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ أًٳَ ڃؼڀو.
ي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنِ ڃخٿٺ ٬ّنِ حرن ڃٌٰٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ز - 

 ٫ن ٣ڀلش رن ڃَٜٱ ٷخٽ9
ٓؤٿض ٫زي حهلل رن أًٳَ ىپ أًَٛ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ ٷڀض ٳِڀَڂ ٻظذ -

 ٫ڀَ حٿڄٔڀڄْن حٿٌْٛش أً ٿڂ أڃًَح رخٿٌْٛش ٷخٽ أًَٛ رټظخد حهلل ٫ِ ًؿپ.
يػنخ ڃ٬َٔ ٫ن ٫زْي رن كٔن ٫ن حرن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي ك - 

 أًٳَ ٷخٽ9
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ حٿڀيڂ ٍرنخ ٿٺ حٿلڄي ڃپء حٿٔڄخء ًڃپء -

 حٍٕٝ ڃخ ٗجض ڃن ِٗء ر٬ي.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن ارَحىْڂ حٿٔټٔټِ ٫ن حرن  - 

 أرِ أًٳَ ٷخٽ9
ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ انِ ٙ أٓظ٤ْ٪ أڅ آهٌ ڃن حٿٸَآڅ ْٗجخ ٳ٬ڀڄنِ أطَ ٍؿپ حٿنزِ ٛ-

ْٗجخ ّـِثنِ ڃن حٿٸَآڅ ٷخٽ ٓزلخڅ حهلل ًحٿلڄي هلل ًٙ اٿو اٙ حهلل ًحهلل أٻزَ ًٙ كٌٽ ًٙ 
ٷٌس اٙ رخهلل ٷخٽ ٳٌىذ أً ٷخځ أً نلٌ ًح ٷخٽ ىٌح هلل ٫ِ ًؿپ ٳڄخ ٿِ ٷخٽ ٷپ حٿڀيڂ حٯٴَ 

ًحىينِ ًحٍُٷنِ أً حٍُٷنِ ًحىينِ ٫ًخٳنِ ٷخٽ ڃ٬َٔ ًٍرڄخ ٷخٽ ٿِ ًحٍكڄنِ ٫ًخٳنِ 
 حٓظٴيڄض ر٠٬و ڃن أرِ هخٿي ٬ّنِ حٿيحٙنِ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن ٫زْي رن كٔن ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن أرِ أًٳَ ٷخٽ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ حٿڀيڂ ٿٺ -

 ڃپء حٿٔڄخء ًڃپء حٍٕٝ ًڃپء ڃخ ٗجض ڃن ِٗء ر٬ي.حٿلڄي 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ارَحىْڂ حٿيـَُ ٫ن  - 

٫زي حهلل رن أرِ أًٳَ ًٻخڅ ڃن أٛلخد حٿ٘ـَس ٳڄخطض حرنش ٿو ًٻخڅ ّظز٪ ؿنخُطيخ ٫ڀَ 
 رٰڀش هڀٴيخ ٳـ٬پ حٿنٔخء ّزټْن ٳٸخٽ9

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن حٿڄَحػِ ٳظٴْٞ اكيحٻن ڃن  ٙ طَػْن ٳبڅ ٌٍٓٽ-
٫زَطيخ ڃخ ٗخءص ػڂ ٻزَ ٫ڀْيخ أٍر٬خ ػڂ ٷخځ ر٬ي حٿَحر٬ش ٷيٍ ڃخ رْن حٿظټزَْطْن ّي٫ٌ ػڂ 

 ٷخٽ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜن٪ ٳِ حٿـنخُس ىټٌح.
 أرٌ ٫زي حٿَكڄن ًٓڄ٬ظو كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ رن ڃٌَٓ ٷخٽ ٫زي حهلل - 

أنخ ڃن حٿلټڂ ٷخٽ كيػنخ حرن ٫ْخٕ ٫ن ڃٌَٓ رن ٫ٸزش ٫ن أرِ حٿن٠َ ٫ن ٫زْي حهلل رن 
 ڃ٬ڄَ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ أًٳَ ٷخٽ9

 ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّلذ أڅ ّنيٞ اٿَ ٫يًه ٫ني ًُحٽ حٿ٘ڄْ.-
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 ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ حٿْ٘زخنِ ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ  - 
ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن أرِ أًٳَ ٷخٽ نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿـَ -

 حٕه٠َ ٷخٽ ٷڀض حٕرْٞ ٷخٽ ٙ أىٍُ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٛخكذ حٿيًَُ ًحٓڄو ٫زْي حهلل رن  - 

 هلل رن أرِ أًٳَ ٷخٽ9ُّخى أنزؤنخ آڄخ٫ْپ رن أرِ هخٿي ٫ن ٫زي ح
رَ٘ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هيّـش رزْض ٳِ حٿـنش ڃن ٷٜذ ٙ ٛوذ ٳْو ًٙ -

 نٜذ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٓڀْڄخڅ حٿْ٘زخنِ ٫ن ٫زي  - 

 حهلل رن أرِ أًٳَ ٷخٽ9
حٕه٠َ ٬ّنِ حٿنزٌْ ٳِ حٿـَ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّنيَ ٫ن حٿـَ -

 حٕه٠َ ٷخٽ ٷڀض ٳخٕرْٞ ٷخٽ ٙ أىٍُ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ آڄخ٫ْپ رن أرِ هخٿي ٷخٽ ٷڀض  - 

ٿ٬زي حهلل رن أرِ أًٳَ أٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رَ٘ هيّـش ٷخٽ ن٬ڂ رزْض ڃن 
 ٷٜذ ٙ ٛوذ ٳْو ًٙ نٜذ.

يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ڃلڄي رن ؿلخىس ٫ن ٍؿپ ٫ن ك - 
 ٫زي حهلل رن أرِ أًٳ9َ

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸٌځ ٳِ حٿَٻ٬ش حًٕٿَ ڃن ٛٚس حٿ٨يَ كظَ ٙ -
 ّٔڄ٪ ًٷ٪ ٷيځ.

 9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫يُ رن ػخرض ٷخٽ - 
ٓڄ٬ض حٿزَحء ٫ًزي حهلل رن أرِ أًٳَ أنيڂ أٛخرٌح كڄَح ٳ٤زوٌىخ ٷخٽ ٳنخىٍ ڃنخىُ -

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٻٴجٌح حٿٸيًٍ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زْي حهلل رن اّخى كيػنخ اّخى ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

 ٬ْٓي ٫ن ٫زي حهلل حرن أرِ أًٳَ ٷخٽ9
خرِ ٬ّنِ نخثِ ًنلن ٳِ حٿٜٲ هڀٲ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳيهپ ؿخء ٍؿپ ن-

ٳِ حٿٜٲ ػڂ ٷخٽ حهلل أٻزَ ٻزَْح ًٓزلخڅ حهلل رټَس ًأْٛٚ ٳَٳ٪ حٿڄٔڀڄٌڅ ٍإًٓيڂ 
ًحٓظنټًَح حٿَؿپ ٳٸخٿٌح ڃن حٿٌُ َّٳ٪ ٌٛطو ٳٌٵ ٌٛص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

خٽ ڃن ىٌح حٿ٬خٿِ حٿٌٜص ٷخٽ ىٌ ًح ّخ ًٓڀڂ ٳڀڄخ حنَٜٱ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷ
 ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ًحهلل ٿٸي ٍأّض ٻٚڃٺ ٬ّٜي ٳِ حٿٔڄخء كظَ ٳظق رخد ڃنيخ ٳيهپ ٳْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنِ ٬ْٓي رن ؿڄيخڅ  - 
 ٷخٽ9

ځ رخٿوٌحٍؽ ًىڂ ڃن ًٿٺ ٻنخ نٸخطپ حٿوٌحٍؽ ًٳْنخ ٫زي حهلل رن أرِ أًٳَ ًٷي ٿلٶ ٿو ٯٚ-
حٿ٢٘ ًنلن ڃن ًح حٿ٢٘ ٳنخىّنخه أرخ ٳًَُْ أرخ ٳًَُْ ًّلٺ ىٌح ڃٌٙٹ ٫زي حهلل رن أرِ 
أًٳَ ٷخٽ ن٬ڂ حٿَؿپ ىٌ ٿٌ ىخؿَ ٷخٽ ڃخ ّٸٌٽ ٫يً حهلل ٷخٽ ٷڀنخ ّٸٌٽ ن٬ڂ حٿَؿپ ٿٌ 
ىخؿَ ٷخٽ ٳٸخٽ أىـَس ر٬ي ىـَطِ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض 

 ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٣ٌرَ ٿڄن ٷظڀيڂ ًٷظڀٌه.ٍ
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 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ ٬ّٴٌٍ ٷخٽ9 - 
ٓؤٽ َّٗټِ ًأنخ ڃ٬و ٫زي حهلل رن أرِ أًٳَ ٫ن حٿـَحى ٳٸخٽ ٙ رؤّ رو ًٷخٽ ٯًِص ڃ٪ -

 ؤٻڀو.ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓز٪ ٯًِحص ٳټنخ ن
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ آلٶ حٿْ٘زخنِ ٫ن  - 

 ٬ْٓي رن ؿزَْ ٷخٽ9
ًٻَص ٿ٬زي حهلل كيّؼخ كيػنِ ٫زي حهلل رن أرِ أًٳَ ٳِ ٿلٌځ حٿلڄَ ٳٸخٽ ٬ْٓي كَڃيخ -

 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿزظش.
 ٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ظش٠ش تٓ ػثذ اهلل ػٓ إٌثٟ صؼذ٠س ِٓ 

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش كيػنخ ُّخى رن ٫ٚٷش ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض ؿََّ رن ٫زي حهلل ٷخځ ّو٤ذ ٌّځ طٌٳِ حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ٳٸخٽ ٫ڀْټڂ رخطٸخء حهلل -

ٻڂ ٳبنو ٫ِ ًؿپ ًحٿٌٷخٍ ًحٿٔټْنش كظَ ّؤطْټڂ أڃَْ ٳبنڄخ ّؤطْټڂ حٓڅ ػڂ ٷخٽ حٗٴ٬ٌح ٕڃَْ
ٻخڅ ّلذ حٿ٬ٴٌ ًٷخٽ أڃخ ر٬ي ٳبنِ أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض أرخ٬ّٺ ٫ڀَ 
حٗٓٚځ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٗظ١َ ٫ڀِ حٿنٜق ٿټپ ڃٔڀڂ ٳزخ٬ّظو ٫ڀَ 

 ىٌح ًٍد ىٌح حٿڄٔـي انِ ٿټڂ ٿنخٛق ؿڄ٬ْخ ػڂ حٓظٰٴَ ًنِٽ.
نخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ ٫خٛڂ رن رييٿش ٫ن أرِ ًحثپ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

 ٫ن ؿََّ رن ٫زي حهلل حٿزـڀِ ٷخٽ9
ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٗظ١َ ٫ڀِ ٳٸخٽ ط٬زي حهلل ًٙ طَ٘ٹ رو ْٗجخ ًطٜڀِ حٿٜٚس حٿڄټظٌرش -

 ًطئىُ حٿِٻخس حٿڄٴًَٟش ًطنٜق ٿڀڄٔڀڂ ًطزَأ ڃن حٿټخٳَ.
 رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ؿخرَ ٷخٽ9 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي - 
كيػنِ ٍؿپ ٫ن ٣خٍٵ حٿظڄْڄِ ٫ن ؿََّ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃَ رنٔخء -

 ٳٔڀڂ ٫ڀْين.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن كزْذ ٫ن حٿڄَْٰس رن  - 

٫ن ؿََّ ليّغ ح حٿٗزْپ أً ٗزپ ٷخٽ أرٌ ن٬ْڂ حٿڄَْٰس رن ٗزْپ ٬ّنِ حرن ٫ٌٱ ٳِ ىٌ
 رن ٫زي حهلل ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 أّڄخ ٫زي حرٶ ٳٸي رَثض ڃنو حٿٌڃش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ٌڅ رن أرِ  - 

 ؿلْٴش ٫ن حٿڄنٌٍ رن ؿََّ ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
ٓنش كٔنش ٻخڅ ٿو أؿَىخ ًأؿَ ڃن ٫ڄپ ريخ ڃن ر٬يه ڃن ٯَْ أڅ  ڃن ٓن ٳِ حٗٓٚځ-

ّنظٸٚ ڃن أؿٌٍىڂ ِٗء ًڃن ٓن ٳِ حٗٓٚځ ٓنش ْٓجش ٻخڅ ٫ڀْو ًٍُىخ ًًٍُ ڃن 
 ٫ڄپ ريخ ڃن ر٬يه ڃن ٯَْ أڅ ّنظٸٚ ڃن أًُحٍىڂ ِٗء.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ9 - 
ؿلْٴش ٫ن حٿڄنٌٍ رن ؿََّ حٿزـڀِ ٫ن أرْو ٷخٽ ٻنخ ٫ني ٌٍٓٽ  ٓڄ٬ض ٫ٌڅ رن أرِ-

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٛيٍ حٿنيخٍ ٳٌٻَه اٙ أنو ٷخٽ ٳؤڃَ رٚٙ ٳؤًڅ ػڂ ىهپ ػڂ 
 هَؽ ّٜڀِ ًٷخٽ ٻؤنو ڃٌىزش.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن حٿلـخؽ ٫ن ٫ڄًَ رن  - 
 ٫ن ؿََّ رن ٫زي حهلل حٿزـڀ9ِ ڃَس ٫ن ُحًحڅ

أڅ ٍؿٚ ؿخء ٳيهپ ٳِ حٗٓٚځ ٳټخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ّڀڄو حٗٓٚځ ًىٌ -
ٳِ ڃَْٔه ٳيهپ هٲ ر٬َْه ٳِ ؿلَ َّر٩ٌ ٳٌٷٜو ر٬َْه ٳڄخص ٳؤطَ ٫ڀْو ٌٍٓٽ حهلل 

 حٿ٘ٶ ٿَْٰنخ.ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٫ڄپ ٷڀْٚ ًأؿَ ٻؼَْح ٷخٿيخ كڄخى ػٚػخ حٿڀلي ٿنخ ً
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي كيػنخ كـخؽ رن أ٣ٍؤس كيػنخ  - 

 ٫ؼڄخڅ حٿزـڀِ ٫ن ُحًحڅ ٳٌٻَ حٿليّغ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن ٌّنْ ٫ن ٫ڄًَ رن ٬ْٓي ٫ن أرِ  - 

 ٫ٍُش رن ٫ڄًَ رن ؿََّ ٷخٽ9
َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ن٨َس حٿٴـؤس ٳؤڃَنِ أڅ أَٛٱ ٷخٽ ؿََّ ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ-

 رَُٜ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڄخٹ رن كَد ٫ن  - 

 ٫زْي حهلل رن ؿََّ ٫ن ؿََّ ٷخٽ9
ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض أرخ٬ّٺ ٫ڀَ حٗٓٚځ ٳٸزٞ ّيه ًٷخٽ حٿنٜق -

ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٿڂ َّكڂ حٿنخّ ٿڂ َّكڄو حهلل ٫ِ ٿټپ ڃٔڀڂ ػڂ ٷخٽ ٍ
 ًؿپ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃنٌٍٜ ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض أرخ ًحثپ ّليع ٫ن ٍؿپ ٫ن ؿََّ أنو ٷخٽ رخ٬ّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 ڄٔڀڂ ٫ًڀَ ٳَحٵ حٿڄَ٘ٹ.ًٓڀڂ ٫ڀَ اٷخځ حٿٜٚس ًاّظخء حٿِٻخس ًحٿنٜق ٿڀ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٫ن أرِ ًحثپ  - 

 ٫ن ؿََّ ٷخٽ9
رخ٬ّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ اٷخځ حٿٜٚس ًاّظخء حٿِٻخس ًحٿنٜق ٿټپ ڃٔڀڂ -

 ٫ًڀَ ٳَحٵ حٿڄَ٘ٹ أً ٻڀڄش ڃ٬نخىخ.
 رِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 
ٓڄ٬ض أرخ ٧زْخڅ ّليع ٫ن ؿََّ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن -

 ٿڂ َّكڂ حٿنخّ ٿڂ َّكڄو حهلل ٫ِ ًؿپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ ٫خٛڂ رن رييٿش ٫ن  - 

 ٷخٽ9 أرِ ًحثپ أڅ ؿََّح
ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٗظ١َ ٫ڀِ ٷخٽ ط٬زي حهلل ٙ طَ٘ٹ رو ْٗجخ ًطٜڀِ حٿٜٚس حٿڄټظٌرش -

 ًطئىُ حٿِٻخس حٿڄٴًَٟش ًطنٜق حٿڄٔڀڂ ًطزَأ ڃن حٿټخٳَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٫ن  - 

 ٫زي حهلل رن ؿََّ ٫ن أرْو ٷخٽ9
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٙ َّكڂ ڃن ٙ َّكڂ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ -

 حٿنخّ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنِ ٬ٗزش ٫ن ٫ڀِ رن ڃيٍٹ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ  - 
٫ٍُش ّليع ٫ن ؿََّ ًىٌ ؿيه ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳِ كـش حٿٌىح٩ ّخ 

ٙ طَؿ٬ٌح ر٬يُ ٻٴخٍح ٠َّد ر٠٬ټڂ ٍٷخد  ؿََّ حٓظنٜض حٿنخّ ػڂ ٷخٽ ٳِ ه٤زظو
 ر٬ٞ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن ىڄخځ ٷخٽ9 - 
رخٽ ؿََّ رن ٫زي حهلل ػڂ طٌٟؤ ًڃٔق ٫ڀَ هٴْو ٳٸْپ ٿو طٴ٬پ ىٌح ًٷي رڀض ٷخٽ ن٬ڂ -

هٴْو ٷخٽ ارَحىْڂ ٳټخڅ  ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٽ ػڂ طٌٟؤ ًڃٔق ٫ڀَ
 ٕڅ آٚځ ؿََّ ٻخڅ ر٬ي نًِٽ حٿڄخثيس.ليّغ ٬ّـزيڂ ىٌح حٿ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ُّي رن ًىذ ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض ؿََّح ّٸٌٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٙ َّكڂ حٿنخّ ٙ َّكڄو -

 حهلل ٫ِ ًؿپ.
هلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ُّي رن ًىذ ٫ن كيػنخ ٫زي ح - 

 ؿََّ رن ٫زي حهلل ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ڃؼڀو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ُّي رن ًىذ ٫ن  - 

 ؿََّ رن ٫زي حهلل ٷخٽ9
 ڀڂ ڃن ٙ َّكڂ حٿنخّ ٙ َّكڄو حهلل ٫ِ ًؿپ.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ٧زْخڅ ٫ن  - 

 ؿََّ ڃؼپ ًٿٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن ٷْْ ٫ن ؿََّ  - 

 ٷخٽ9
 ڃنٌ أٓڀڄض ًٙ ٍآنِ اٙ طزٔڂ.ڃخ كـزنِ ٫نو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ٌڅ حرن أرِ ؿلْٴش  - 

 ٫ن حٿڄنٌٍ رن ؿََّ ٫ن أرْو ٷخٽ9
ٻنخ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٛيٍ حٿنيخٍ ٷخٽ ٳـخء ٷٌځ كٴخس ٫َحس -

يڂ ڃن ڃ٠َ رپ ٻڀيڂ ڃن ڃ٠َ ٳظَْٰ ًؿو ڃـظخرِ حٿنڄخٍ أً حٿ٬زخء ڃظٸڀيُ حٿٌْٔٱ ٫خڃظ
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڄخ ٍأٍ ريڂ ڃن حٿٴخٷش ٷخٽ ٳيهپ ػڂ هَؽ ٳؤڃَ رٚٙ ٳؤًڅ 
ًأٷخځ ٳٜڀَ ػڂ ه٤ذ ٳٸخٽ ّخ أّيخ حٿنخّ حطٸٌح ٍرټڂ حٿٌُ هڀٸټڂ ڃن نٴْ ًحكيس اٿَ آهَ 

نٴْ ڃخ ٷيڃض ٿٰي طٜيٵ حّٓش أڅ حهلل ٫ڀْټڂ ٍٷْزخ ًٷَأ حّٓش حٿظِ ٳِ حٿلَ٘ ًٿظن٨َ 
ٍؿپ ڃن ىّنخٍه ڃن ىٍىڄو ڃن ػٌرو ڃن ٛخ٩ رَه ڃن ٛخ٩ طڄَه كظَ ٷخٽ ًٿٌ ر٘ٶ 
طڄَس ٷخٽ ٳـخء ٍؿپ ڃن حٕنٜخٍ رَٜس ٻخىص ٻٴو ط٬ـِ ٫نيخ رپ ٷي ٫ـِص ػڂ طظخر٪ 
حٿنخّ كظَ ٍأّض ٻٌڃْن ڃن ٬٣خځ ًػْخد كظَ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

و ڃٌىزش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٓن ٳِ حٗٓٚځ ّظيڀپ ًؿيو ٬ّنِ ٻؤن
ٓنش كٔنش ٳڀو أؿَىخ ًأؿَ ڃن ٫ڄپ ريخ ر٬يه ڃن ٯَْ أڅ ّنظٸٚ ڃن أؿٌٍىڂ ِٗء ًڃن 
ٓن ٳِ حٗٓٚځ ٓنش ْٓجش ٻخڅ ٫ڀْو ًٍُىخ ًًٍُ ڃن ٫ڄپ ريخ ر٬يه ڃن ٯَْ أڅ ّنظٸٚ 

 ڃن أًُحٍىڂ ِٗء.



  

 

 

Page 487 of 608 

 الجزءالرابع المسند لإلمام أحمد بن حنبل

 خ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 
ٓڄ٬ض ٫ٌڅ حرن أرِ ؿلْٴش ٷخٽ ٓڄ٬ض ڃنٌٍ رن ؿََّ ّليع ٫ن أرْو ٷخٽ ٻنخ ٫ني -

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛيٍ حٿنيخٍ ٳٌٻَه اٙ أنو ٷخٽ ًأڃَ رٚٙ ٳؤًڅ ػڂ ىهپ 
 ػڂ هَؽ ٳٜڀَ ًٷخٽ ٻؤنو ڃٌىزش.

ٌّٓٲ كيػنخ أرٌ ؿنخد ٫ن ُحًحڅ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن  - 
 ؿََّ رن ٫زي حهلل ٷخٽ9

هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ رَُنخ ڃن حٿڄيّنش اًح ٍحٻذ ٌّٟ٪ -
نلٌنخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ىٌح حٿَحٻذ اّخٻڂ َّّي ٷخٽ ٳخنظيَ حٿَؿپ 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أّن أٷزڀض ٷخٽ ڃن أىڀِ اٿْنخ ٳٔڀڂ ٳَىىنخ ٫ڀْو ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل
ًًٿيُ ٫ًَْ٘طِ ٷخٽ ٳؤّن طَّي ٷخٽ أٍّي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳٸي أٛزظو 
ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٫ڀڄنِ ڃخ حّٗڄخڅ ٷخٽ ط٘يي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ًأڅ ڃلڄيح ٌٍٓٽ حهلل 

ٷٍَص ٷخٽ ػڂ أڅ ر٬َْه ًطٸْڂ حٿٜٚس ًطئطِ حٿِٻخس ًطٌٜځ ٍڃ٠خڅ ًطلؾ حٿزْض ٷخٽ ٷي أ
ىهڀض ّيه ٳِ ٗزټش ؿًَحڅ ٳيٌٍ ر٬َْه ًىٌٍ حٿَؿپ ٳٌٷ٪ ٫ڀَ ىخڃظو ٳڄخص ٳٸخٽ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀِ رخٿَؿپ ٷخٽ ٳٌػذ اٿْو ٫ڄخٍ رن ّخَٓ ًكٌّٴش 
ٳؤٷ٬يحه ٳٸخٙ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷزٞ حٿَؿپ ٷخٽ ٳؤ٫َٝ ٫نيڄخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ڄخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃخ ٍأّظڄخ ا٫َحِٟ ٫ن حٿَؿڀْن ٳبنِ ًٓڀڂ ػڂ ٷخٽ ٿي
ٍأّض ڃڀټْن ّيٓخڅ ٳِ ٳْو ڃن ػڄخٍ حٿـنش ٳ٬ڀڄض أنو ڃخص ؿخث٬خ ػڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىٌح ًحهلل ڃن حٿٌّن ٷخٽ حهلل ٫ِ ًؿپ حٿٌّن آڃنٌح ًٿڂ ّڀزٌٔح اّڄخنيڂ ر٨ڀڂ 

څ ٷخٽ ػڂ ٷخٽ ىًنټڂ أهخٻڂ ٷخٽ ٳخكظڄڀنخه اٿَ حٿڄخء ٳٰٔڀنخه أًٿجٺ ٿيڂ حٕڃن ًىڂ ڃيظيً
ًكن٤نخه ًٻٴنخه ًكڄڀنخه اٿَ حٿٸزَ ٷخٽ ٳـخء ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ ؿڀْ 

 ٫ڀَ ٗٴَْ حٿٸزَ ٷخٽ ٳٸخٽ حٿليًح ًٙ ط٘ٸٌح ٳبڅ حٿڀلي ٿنخ ًحٿ٘ٶ ٿَْٰنخ.
خ ٫زي حٿلڄْي رن أرِ ؿ٬ٴَ حٿٴَحء كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػن - 

 ٫ن ػخرض ٫ن ُحًحڅ ٫ن ؿََّ رن ٫زي حهلل حٿزـڀِ ٷخٽ9
هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حٿڄيّنش ٳزْنخ نلن نَْٔ اً ٍٳ٪ ٿنخ ٗوٚ -

ٳٌٻَ نلٌه اٙ أنو ٷخٽ ًٷ٬ض ّي رټَس ٳِ ر٬ٞ طڀٺ حٿظِ طلٴَ حٿـًَحڅ ًٷخٽ ٳْو ىٌح 
 ٻؼَْح. ڃڄن ٫ڄپ ٷڀْٚ ًأؿَ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫ڄًَ كيػنخ ُحثيس كيػنخ رْخڅ ٫ن ٷْْ ٫ن  - 
 ؿََّ ٷخٽ9

 ڃخ كـزنِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃنٌ أٓڀڄض ًٙ ٍآنِ اٙ طزٔڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنِ آڄخ٫ْپ ٫ن ٷْْ ٫ن ؿََّ  - 

 رن ٫زي حهلل ٷخٽ9
 ڃخ كـزنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃنٌ أٓڀڄض ًٙ ٍآنِ اٙ طزٔڂ ٳِ ًؿيِ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٷ٤ن كيػنِ ٌّنْ ٫ن حٿڄَْٰس رن ٗزپ ٷخٽ9 - 
ًٷخٽ ؿََّ ٿڄخ ىنٌص ڃن حٿڄيّنش أنوض ٍحكڀظِ ػڂ كڀڀض ٫ْزظِ ػڂ ٿزٔض كڀظِ ػڂ -

ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ ٳَڃخنِ حٿنخّ رخٿليٵ ٳٸڀض ٿـڀِْٔ ّخ ىهڀض ٳبًح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫
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٫زي حهلل ًٻَنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ن٬ڂ ًٻَٹ آنٴخ رؤكٔن ًٻَ ٳزْنخ ىٌ 
ّو٤ذ اً ٫َٝ ٿو ٳِ ه٤زظو ًٷخٽ ّيهپ ٫ڀْټڂ ڃن ىٌح حٿزخد أً ڃن ىٌح حٿٴؾ ڃن هَْ 

٫ِ ًؿپ ٫ڀَ ڃخ أرٚنِ  ًُ ّڄن اٙ أڅ ٫ڀَ ًؿيو ڃٔلش ڃڀٺ ٷخٽ ؿََّ ٳلڄيص حهلل
 ًٷخٽ ٷ٤ن ٳٸڀض ٿو ٓڄ٬ظو ڃنو أً ٓڄ٬ظو ڃن حٿڄَْٰس رن ٗزپ ٷخٽ ن٬ڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ٌّنْ ٫ن حٿڄَْٰس رن ٗزپ رن ٫ٌٱ  - 
 ٫ن ؿََّ رن ٫زي حهلل ٷخٽ9

ڀض ًٌٍٓٽ ٿڄخ ىنٌص ڃن حٿڄيّنش أنوض ٍحكڀظِ ػڂ كڀڀض ٫ْزظِ ػڂ ٿزٔض كڀظِ ٷخٽ ٳيه-
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ ٳٔڀڄض ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَڃخنِ حٿٸٌځ 
 رخٿليٵ ٳٸڀض ٿـڀِْٔ ىپ ًٻَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أڃَُ ْٗجخ ٳٌٻَ ڃؼڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ًحثپ  - 
كْن رخّ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أهٌ ٫ڀْو أڅ ٙ َّ٘ٹ رخهلل ْٗجخ ًّٸْڂ  ٫ن ؿََّ أنو

 حٿٜٚس ًّئطِ حٿِٻخس ًّنٜق حٿڄٔڀڂ ًّٴخٍٵ حٿڄَ٘ٹ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٷظخىس ٫ن كڄْي رن ىٚٽ  - 

 ٫ن ؿََّ رن ٫زي حهلل حٿزـڀ9ِ
َ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رَٜس ڃن ًىذ طڄٖ ڃخ رْن أڅ ٍؿٚ ڃن حٕنٜخٍ ؿخء اٿ-

أٛخر٬و ٳٸخٽ ىٌه ٳِ ٓزْپ حهلل ٫ِ ًؿپ ػڂ ٷخځ أرٌ رټَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٳؤ٤٫َ ػڂ 
ٷخځ ٫ڄَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٳؤ٤٫َ ػڂ ٷخځ حٿڄيخؿًَڅ ٳؤ٤٫ٌح ٷخٽ ٳؤَٗٵ ًؿو ٌٍٓٽ 

ػڂ ٷخٽ ڃن ٓن ٓنش ٛخٿلش ٳِ  حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ ٍأّض حَٗٗحٵ ٳِ ًؿنظْو
حٗٓٚځ ٳ٬ڄپ ريخ ر٬يه ٻخڅ ٿو ڃؼپ أؿٌٍىڂ ڃن ٯَْ أڅ ّنظٸٚ ڃن أؿٌٍىڂ ِٗء ًڃن 
ٓن ٳِ حٗٓٚځ ٓنش ْٓجش ٳ٬ڄپ ريخ ر٬يه ٻخڅ ٫ڀْو ڃؼپ أًُحٍىڂ ڃن ٯَْ أڅ ّنظٸٚ ڃن 

 أًُحٍىڂ ِٗء.
كيػنخ أرٌ كْخڅ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ُٻَّخ ًىٌ حرن أرِ ُحثيس - 

 حٿظْڄِ ٫ن حٿ٠لخٹ رن ڃنٌٍ رن ؿََّ ٫ن ؿََّ رن ٫زي حهلل ٷخٽ9
 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ ّؤًُ حٿ٠خٿش اٙ ٟخٽ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ُٻَّخ كيػنخ حرن أرِ هخٿي ٫ن ٷْْ ٫ن  - 

 ؿََّ رن ٫زي حهلل9
ًٓڀڂ ر٬ؼو اٿَ ًُ حٿوڀٜش ٳټَٔىخ ًكَٷيخ رخٿنخٍ ػڂ ر٬غ  أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو-

 ٍؿٚ ڃن أكڄْ ّٸخٽ ٿو رَْ٘ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّزَ٘ه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي ًىٌ حٿِرَُْ كيػنخ َّٗٺ ًىٌ حرن ٫زي حهلل  - 

 ٫ن أرِ آلٶ ٫ن ٫خڃَ ٫ن ؿََّ ٷخٽ9
  ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ أهخٻڂ حٿنـخِٗ ٷي ڃخص ٳخٓظٰٴًَح ٿو.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ىحًى ٫ن ٫خڃَ ٫ن ؿََّ رن  - 

 ٫زي حهلل ٷخٽ9
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْٜيٍ حٿڄٜيٵ ًىٌ ٫نټڂ ٍحٝ.-
 ْپ ٫ن ٷْْ ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ آڄخ٫ - 
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ٷخٽ ؿََّ رن ٫زي حهلل ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٙ طَّلنِ ڃن ًُ -
حٿوڀٜش ًٻخڅ رْظخ ٳِ هؼ٬ڂ ّٔڄَ ٻ٬زش حٿْڄخنْش ٳنٴَص اٿْو ٳِ ٓز٬ْن ًڃخثش ٳخٍّ ڃن 
أكڄْ ٷخٽ ٳؤطخىخ ٳلَٷيخ رخٿنخٍ ًر٬غ ؿََّ رَْ٘ح اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ََٹ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ٳٸخٽ ًحٿٌ ُ ر٬ؼٺ رخٿلٶ ڃخ أطْظٺ كظَ طَٻظيخ ٻؤنيخ ؿڄپ أؿَد ٳز
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ هْپ أكڄْ ًٍؿخٿيخ هڄْ ڃَحص.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ آڄخ٫ْپ رن أرِ هخٿي ٫ن ٷْْ رن أرِ  - 
 كخُځ ٷخٽ9

ڃن ٙ َّكڂ حٿنخّ ٙ َّكڄو  ٷخٽ ٿِ ؿََّ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ-
 حهلل ٫ِ ًؿپ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن آڄخ٫ْپ ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض ٷْْ رن أرِ كخُځ ّليع ٫ن ؿََّ ٷخٽ ٻنخ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

ٍإّظو ٳبڅ  ٿْڀش حٿزيٍ ٳٸخٽ انټڂ ٓظًَڅ ٍرټڂ ٫ِ ًؿپ ٻڄخ طًَڅ حٿٸڄَ ٙ ط٠خڃٌڅ ٳِ
حٓظ٬٤ظڂ أڅ ٙ طٰڀزٌح ٫ڀَ ىخطْن حٿٜٚطْن ٷزپ ٣ڀ٩ٌ حٿ٘ڄْ ًٷزپ حٿًَٰد ػڂ طٚ ىٌه 
حّٓش ٳٔزق رلڄي ٍرٺ ٷزپ ٣ڀ٩ٌ حٿ٘ڄْ ًٷزپ حٿًَٰد ٷخٽ ٬ٗزش ٙ أىٍُ ٷخٽ ٳبڅ 

 حٓظ٬٤ظڂ أً ٿڂ ّٸپ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن آڄخ٫ْپ ٷخٽ9 - 
ڄ٬ض ٷْٔخ ّليع ٫ن ؿََّ ٷخٽ رخ٬ّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ اٷخځ ٓ-

 حٿٜٚس ًاّظخء حٿِٻخس ًحٿنٜق ٿټپ ڃٔڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ رن ڃلڄي أنزؤنخ َّٗٺ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن  - 

 حٿڄنٌٍ رن ؿََّ ٫ن أرْو ٷخٽ9
ڄڀٌڅ رخٿڄ٬خِٛ ًٳْيڂ ٍؿپ أ٫ِ ڃنيڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ڃن ٷٌځ ٬ّ-

 ًأڃن٪ ٙ ًَّْٰڅ اٙ ٫ڄيڂ حهلل ٫ِ ًؿپ ر٬ٸخد أً ٷخٽ أٛخريڂ حٿ٬ٸخد.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ُّخى رن ٫ٚٷش ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض ؿََّح ّٸٌٽ كْن ڃخص حٿڄَْٰس ًحٓظ٬ڄپ ٷَحرظو ّو٤ذ ٳٸخځ ؿََّ ٳٸخٽ أًْٛټڂ -

ٌٍ حهلل ًكيه ٙ َّٗٺ ٿو ًأڅ طٔڄ٬ٌح ًط٬ْ٤ٌح كظَ ّؤطْټڂ أڃَْ حٓظٰٴًَح ٿڀڄَْٰس رن رظٸ
٬ٗزش ٯٴَ حهلل ط٬خٿَ ٿو ٳبنو ٻخڅ ّلذ حٿ٬خٳْش أڃخ ر٬ي ٳبنِ أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ أرخ٬ّو رْيُ ىٌه ٫ڀَ حٗٓٚځ ٳخٗظ١َ ٫ڀِ حٿنٜق ٳٌٍد ىٌح حٿڄٔـي انِ ٿټڂ 

 ٿنخٛق.
 زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ9كيػنخ ٫ - 
ٓڄ٬ض أرخ آلٶ ٷخٽ ٻخڅ ؿََّ رن ٫زي حهلل ٳِ ر٬غ رؤٍڃْنْش ٷخٽ ٳؤٛخرظيڂ ڃوڄٜش أً -

ڃـخ٫ش ٷخٽ ٳټظذ ؿََّ اٿَ ڃ٬خًّش انِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن 
و ٳؤطخه ٳٸخٽ أأنض ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ ٿڂ َّكڂ حٿنخّ ٙ َّكڄو حهلل ٫ِ ًؿپ ٷخٽ ٳؤٍٓپ اٿْ

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٳؤٷٴڀيڂ ًڃظ٬يڂ ٷخٽ أرٌ آلٶ ًٻخڅ أرِ ٳِ ًٿٺ 
 حٿـْٖ ٳـخء رٸ٤ْٴش ڃڄخ ڃظي٪ ڃ٬خًّش.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٷخٽ9 - 
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ٓڀڂ ٫ڀَ كيػنخ ْٓخٍ ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ؿََّ ٷخٽ رخ٬ّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً-
 حٿٔڄ٪ ًحٿ٤خ٫ش ٳٸخٽ ٳڀٸّنِ ٳٸخٽ ٳْڄخ حٓظ٬٤ض ًحٿنٜق ٿټپ ڃٔڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ ٌّنْ ٫ن ٫ڄًَ رن ٬ْٓي ٫ن أرِ ٫ٍُش  - 
 رن ٫ڄًَ ٫ًن ؿََّ رن ٫زي حهلل ٷخٽ9

ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٴظپ ٫َٱ ٳَّ ربٛز٬ْو ًىٌ ّٸٌٽ حٿوْپ -
 ى رنٌحْٛيخ حٿوَْ حٕؿَ ًحٿڄٰنڂ اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش.ڃ٬ٸٌ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ ٌّنْ ٫ن ٫ڄًَ رن ٬ْٓي ٫ن أرِ ٫ٍُش  - 
 رن ٫ڄًَ رن ؿََّ ٫ن ؿََّ رن ٫زي حهلل ٷخٽ9

 ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ن٨َس حٿٴـؤس ٳؤڃَنِ ٳٸخٽ حَٛٱ رَٜٹ.-
  كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن ىحًى ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ؿ9ََّكيػنخ ٫زي حهلل - 
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿْٜيٍ حٿڄٜيٵ ڃن ٫نيٻڂ ًىٌ ٍحٝ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنخ ُّخى رن ٫ٚٷش ٷخٽ9 - 
ٿټپ ڃٔڀڂ ٷخٽ  ٓڄ٬ض ؿََّح ّٸٌٽ رخ٬ّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿنٜق-

 ڃ٬َٔ ٫ن ُّخى ٳبنِ ٿټڂ ٿنخٛق.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫خٛڂ حرن أرِ حٿنـٌى ٫ن أرِ ًحثپ ٫ن  - 

 ؿ9ََّ
أڅ ٷٌڃخ أطٌح حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ح٫َٕحد ڃـظخرِ حٿنڄخٍ ٳلغ ٌٍٓٽ حهلل -

ًٿٺ ٳِ ًؿيو ٳـخء ٍؿپ  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿنخّ ٫ڀَ حٿٜيٷش ٳؤر٤ئًح كظَ ٍإُ
ڃن حٕنٜخٍ رٸ٬٤ش طزَ ٳ٤َكيخ ٳظظخر٪ حٿنخّ كظَ ٫َٱ ًٿٺ ٳِ ًؿيو ٳٸخٽ ڃن ٓن 
ٓنش كٔنش ٳ٬ڄپ ريخ ڃن ر٬يه ٻخڅ ٿو أؿَىخ ًڃؼپ أؿَ ڃن ٫ڄپ ريخ ڃن ٯَْ أڅ ّنظٸٚ 
ڃن أؿٌٍىڂ ِٗء ًڃن ٓن ٓنش ْٓجش ٫ڄپ ريخ ڃن ر٬يه ٻخڅ ٫ڀْو ًٍُىخ ًًٍُ ڃن 

 ٿٺ ڃن أًُحٍىڂ ْٗجخ.٫ڄپ ريخ ًٙ ّنٸٚ ً
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن ىڄخځ ٷخٽ9 - 
ٍأّض ؿََّ رن ٫زي حهلل ّظٌٟؤ ڃن ڃ٤يَس ًڃٔق ٫ڀَ هٴْو ٳٸخٿٌح أطڄٔق ٫ڀَ هٴْٺ -

ٳٸخٽ انِ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ ڃَس ّڄٔق ٫ڀَ هٴْو ٳټخڅ ىٌح 
 ذ أٛلخد ٫زي حهلل ّٸٌٿٌڅ انڄخ ٻخڅ آٚڃو ر٬ي نًِٽ حٿڄخثيس.٬ّـليّغ حٿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ڃٔڀڂ ٬ّنِ حرن ٛزْق  - 

 ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ىٚٽ حٿ٬زِٔ ٫ن ؿََّ رن ٫زي حهلل ٷخٽ9
كظَ ٍإُ ٳِ  ه٤زنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳلؼنخ ٫ڀَ حٿٜيٷش ٳؤر٤ؤ حٿنخّ-

ًؿيو حٿ٠ٰذ ًٷخٽ ڃَس كظَ رخڅ ػڂ أڅ ٍؿٚ ڃن حٕنٜخٍ ؿخء رَٜس ٳؤ٤٫خىخ اّخه ػڂ 
طظخر٪ حٿنخّ ٳؤ٤٫ٌح كظَ ٍإُ ٳِ ًؿيو حٿًٍَٔ ٳٸخٽ ڃن ٓن ٓنش كٔنش ٻخڅ ٿو أؿَىخ 
ًڃؼپ أؿَ ڃن ٫ڄپ ريخ ڃن ٯَْ أڅ ّنظٸٚ ڃن أؿٌٍىڂ ِٗء ًڃن ٓن ٓنش ْٓجش ٻخڅ 

ڄپ ريخ ڃن ٯَْ أڅ ّنظٸٚ ڃن أًُحٍىڂ ِٗء ٷخٽ ڃَس ٫ڀْو ًٍُىخ ًڃؼپ ًٍُ ڃن ٫
 ٬ّنِ أرخ ڃ٬خًّش ڃن ٯَْ أڅ ّنٸٚ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ًىٌ حٿ٠ََّ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ُّي رن  - 
 ًىذ ٫ن ؿََّ رن ٫زي حهلل ٷخٽ9

 پ.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٙ َّكڂ حٿنخّ ٙ َّكڄو حهلل ٫ِ ًؿ-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن آڄخ٫ْپ ٷخٽ كيػنِ ٷْْ ٷخٽ9 - 
ٷخٽ ٿِ ؿََّ رن ٫زي حهلل ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٙ طَّلنِ ڃن ًُ -

حٿوڀٜش ًٻخڅ رْظخ ٳِ هؼ٬ڂ ّٔڄَ ٻ٬زش حٿْڄخنْش ٷخٽ ٳخن٤ڀٸض ٳِ هڄْٔن ًڃخثش ٳخٍّ 
ْپ ٳؤهزَص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنِ ٙ أػزض ڃن أكڄْ ًٻخنٌح أٛلخد ه

٫ڀَ حٿوْپ ٳ٠َد ٳِ ٛيٍُ كظَ ٍأّض أػَ أٛخر٬و ٳِ ٛيٍُ ًٷخٽ حٿڀيڂ ػزظو 
ًحؿ٬ڀو ىخىّخ ڃييّخ ٳخن٤ڀٶ اٿْيخ ٳټَٔىخ ًكَٷيخ ٳؤٍٓپ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ر٬ؼٺ رخٿلٶ ڃخ ؿجظٺ ّزَ٘ه ٳٸخٽ ٌٍٓٽ ؿََّ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٿٌُ 
كظَ طَٻظيخ ٻؤنيخ ؿڄپ أؿَد ٳزخٍٹ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ هْپ أكڄْ 

 ًٍؿخٿيخ هڄْ ڃَحص.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن آڄخ٫ْپ كيػنخ ٷْْ ٷخٽ9 - 
ٷخٽ ٿِ ؿََّ رن ٫زي حهلل ٻنخ ؿڀٌٓخ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اً ن٨َ اٿَ -
ٿٸڄَ ٿْڀش حٿزيٍ ٳٸخٽ أڃخ انټڂ ٓظًَڅ ٍرټڂ ٫ِ ًؿپ ٻڄخ طًَڅ ىٌح ٙ ط٠خڃٌڅ أً ٙ ح

ط٠خًٍڅ ٗٺ آڄخ٫ْپ ٳِ ٍإّظو ٳبڅ حٓظ٬٤ظڂ أڅ ٙ طٰڀزٌح ٫ڀَ ٛٚس ٷزپ ٣ڀ٩ٌ 
 حٿ٘ڄْ ًٷزپ ٯًَريخ ٳخٳ٬ڀٌح ػڂ ٷخٽ ٳٔزق رلڄي ٍرٺ ٷزپ ٣ڀ٩ٌ حٿ٘ڄْ ًٷزپ ٯًَريخ.

ّلَْ ٫ن ڃلڄي رن أرِ آڄخ٫ْپ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 
 رن ىٚٽ حٿ٬زِٔ ٷخٽ9

ٷخٽ ؿََّ رن ٫زي حهلل ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّٔن ٫زي ٓنش ٛخٿلش -
٬ّڄپ ريخ ڃن ر٬يه اٙ ٻخڅ ٿو ڃؼپ أؿَ ڃن ٫ڄپ ريخ ٙ ّنٸٚ ڃن أؿٌٍىڂ ِٗء ًٙ ّٔن 

ڀْو ًٍُىخ ًًٍُ ڃن ٫ڄپ ريخ ٙ ّنٸٚ ڃن ٫زي ٓنش ٌٓء ٬ّڄپ ريخ ڃن ر٬يه اٙ ٻخڅ ٫
أًُحٍىڂ ِٗء ٷخٽ ًأطخه نخّ ڃن ح٫َٕحد ٳٸخٿٌح ّخ نزِ حهلل ّؤطْنخ نخّ ڃن ڃٜيٷْٺ 
٨ّڀڄٌنخ ٷخٽ حٌٍٟح ڃٜيٷټڂ ٷخٿٌح ًاڅ ٧ڀڂ ٷخٽ حٌٍٟح ڃٜيٷټڂ ٷخٽ ؿََّ ٳڄخ ٛيٍ 

ٽ ًٷخٽ ٫نِ ڃٜيٵ ڃنٌ ٓڄ٬ظيخ ڃن نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٙ ًىٌ ٫نِ ٍحٝ ٷخ
 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ّلَځ حٿَٳٶ ّلَځ حٿوَْ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن أرِ كْخڅ ٷخٽ كيػنِ حٿ٠لخٹ  - 
 هخٽ حٿڄنٌٍ رن ؿََّ ٫ن ڃنٌٍ رن ؿََّ ٫ن ؿََّ ٷخٽ9

ىٌه  ٻنض ڃ٪ أرِ ؿََّ رخٿزٌحٍّؾ ٳِ حٿٌٔحى ٳَحؿ٬ض حٿزٸَ ٳَأٍ رٸَس أنټَىخ ٳٸخٽ ڃخ-
حٿزٸَس ٷخٽ رٸَس ٿلٸض رخٿزٸَ ٳؤڃَ ريخ ٳ٤َىص كظَ طٌحٍص ػڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ ّئًُ حٿ٠خٿش اٙ ٟخٽ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أٓخڃش ٫ن آڄخ٫ْپ ٫ن ٷْْ ٫ن ؿََّ ٷخٽ ڃخ  - 

 كـزنِ ٫نو ڃنٌ أٓڀڄض ًٙ ٍآنِ اٙ طزٔڂ ٳِ ًؿيِ.
يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن كزْذ رن أرِ ػخرض ٫ن حٿڄَْٰس ك - 

 رن ٗزپ ٫ن ؿََّ ٷخٽ9
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ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أرٶ حٿ٬زي رَثض ڃنو حٿٌڃش ٷخٽ ٫زي حهلل كيػنِ -
ڃلڄي رن ٫زي حهلل حٿڄوَڃِ كيػنخ حٿٜڀض رن ڃ٬ٌٔى حٿـليٍُ كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنِ حرن 

 ٿـََّ رن ٫زي حهلل ٷخٽ ٻخنض ن٬پ ؿََّ رن ٫زي حهلل ٣ٌٿيخ ًٍح٩.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ حٿْٸ٨خڅ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَْ  - 

 حٿزـڀِ ٫ن ُحًحڅ ٫ن ؿََّ رن ٫زي حهلل ٷخٽ9
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڀلي ٿنخ ًحٿ٘ٶ ٕىپ حٿټظخد.-
حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٬ٗزش ًڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن  كيػنخ ٫زي - 

 ؿخرَ رن ٫زي حهلل ٫ن ٣خٍٵ حٿظڄْڄِ ٫ن ؿََّ ٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ ٷخٽ9
كيػنِ ٍؿپ ٫ن ٣خٍٵ حٿظڄْڄِ ٫ن ؿََّ ٷخٽ ڃَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ -

 نٌٔس ٳٔڀڂ ٫ڀْين.
َّٗٺ ٫ن ٫خٛڂ ٫ن أرِ ًحثپ ٫ن ؿََّ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن  - 

 ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄيخؿًَڅ ًحٕنٜخٍ أًٿْخء ر٠٬يڂ ٿز٬ٞ -

ًحٿ٤ڀٸخء ڃن ٷَّٖ ًحٿ٬ظٸخء ڃن ػٸْٲ ر٠٬يڂ أًٿْخء ر٬ٞ اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش ٷخٽ َّٗٺ 
َ ٳليػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن طڄْڂ رن ٓڀڄش ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ىٚٽ ٫ن ؿََّ ٫ن حٿنزِ ٛڀ

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ َّٗٺ رن ٫زي حهلل ٫ن أرِ  - 

 آلٶ ٫ن حٿڄنٌٍ رن ؿََّ ٫ن أرْو ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ڃن ٷٌځ ّټٌڅ رْن أ٧يَىڂ ڃن ٬ّڄپ رخٿڄ٬خِٛ -

 هلل ٫ِ ًؿپ ڃنو ر٬ٸخد.أ٫ِ ڃنو ًأڃن٪ ٿڂ ًَّْٰح ٫ڀْو اٙ أٛخريڂ ح
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڀِ رن ڃيٍٹ ٷخٽ  - 

 ٓڄ٬ض أرخ ٫ٍُش رن ٫ڄًَ رن ؿََّ ّليع ٫ن ؿ9ََّ
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳِ كـش حٿٌىح٩ ٿـََّ حٓظنٜض حٿنخّ ٷخٽ -

 خد ر٬ٞ.ًٷخٽ ٙ طَؿ٬ٌح ر٬يُ ٻٴخٍح ٠َّد ر٠٬ټڂ ٍٷ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ڃٌَٓ رن  - 

 ٫زي حهلل رن ىٚٽ حٿ٬زِٔ ٫ن ؿََّ رن ٫زي حهلل ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
حٿ٤ڀٸخء ڃن ٷَّٖ ًحٿ٬ظٸخء ڃن ػٸْٲ ر٠٬يڂ أًٿْخء ر٬ٞ ٳِ حٿينْخ ًحٓهَس -

 يڂ أًٿْخء ر٬ٞ ٳِ حٿينْخ ًحٓهَس.ًحٿڄيخؿًَڅ ًحٕنٜخٍ ر٠٬
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ڃئڃپ كيػنخ كڄخى كيػنخ ٫خٛڂ ٫ن  - 

 أرِ ًحثپ ٫ن ؿََّ ٷخٽ9
ٷڀض ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٗظ١َ ٫ڀِ ٷخٽ ط٬زي حهلل ٙ طَ٘ٹ رو ْٗجخ ًطٜڀِ -

 ڄٔڀڂ ًطزَأ ڃن حٿټخٳَ.حٿٜٚس حٿڄټظٌرش ًطئىُ حٿِٻخس حٿڄٴًَٟش ًطنٜق ٿڀ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ آَحثْپ ٫ن ؿخرَ ٫ن ٫خڃَ  - 

 ٫ن ؿََّ ٷخٽ9
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ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رنِ حٗٓٚځ ٫ڀَ هڄْ ٗيخىس أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ًاٷخځ -
 حٿٜٚس ًاّظخء حٿِٻخس ًكؾ حٿزْض ًٌٛځ ٍڃ٠خڅ.

هلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ُّخى رن ٫زي حهلل رن ٫ٚٷش ٫ن كيػنخ ٫زي ح - 
 ٫زي حٿټَّڂ رن ڃخٿٺ حٿـٍُِ ٫ن ڃـخىي ٫ن ؿََّ رن ٫زي حهلل حٿزـڀِ ٷخٽ9

أنخ أٓڀڄض ر٬يڃخ أنِٿض حٿڄخثيس ًأنخ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڄٔق ر٬يڃخ -
 أٓڀڄض.

نخ ڃٌَٓ رن ىحًى ًڃلڄي رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ ٷخٙ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 
 كيػنخ َّٗٺ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن ٫خڃَ ٫ن ؿََّ ٷخٽ9

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ أهخٻڂ حٿنـخِٗ ٷي ڃخص ٳخٓظٰٴًَح ٿو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ارَحىْڂ رن ؿََّ ٫ن  - 

كخُځ ٫ن ؿََّ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٻخڅ ّيهپ حٿڄوَؽ ٳِ ٷْْ رن أرِ 
 هٴْو ػڂ ّوَؽ ٳْظٌٟؤ ًّڄٔق ٫ڀْيڄخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن أرِ ْٗزش ٷخٽ ٫زي حهلل ًٓڄ٬ظو أنخ  - 
ْْ رن ڃن حرن أرِ ْٗزش ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل رن اىٍّْ ٫ن آڄخ٫ْپ رن أرِ هخٿي ٫ن ٷ

 أرِ كخُځ ٫ن ؿََّ ٷخٽ9
ر٬ؼنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ حٿْڄن ٳڀٸْض ريخ ٍؿڀْن ًح ٻ٩ٚ ًًح ٫ڄًَ -

ٷخٽ ًأهزَطيڄخ ْٗجخ ڃن هزَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ػڂ أٷزڀنخ ٳبًح ٷي ٍٳ٪ ٿنخ 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٍٻذ ڃن ٷزپ حٿڄيّنش ٷخٽ ٳٔؤٿنخىڂ ڃخ حٿوزَ ٷخٽ ٳٸخٿٌح ٷزٞ ٌٍٓٽ حهلل

ًٓڀڂ ًحٓظوڀٲ أرٌ رټَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ًحٿنخّ ٛخٿلٌڅ ٷخٽ ٳٸخٽ ٿِ أهزَ 
ٛخكزٺ ٷخٽ ٳَؿ٬خ ػڂ ٿٸْض ًح ٫ڄًَ ٳٸخٽ ٿِ ّخ ؿََّ انټڂ ٿن طِحٿٌح روَْ ڃخ اًح ىڀٺ 
 أڃَْ ػڂ طؤڃَطڂ ٳِ آهَ ٳبًح ٻخنض رخٿْٔٲ ٯ٠زظڂ ٯ٠ذ حٿڄڀٌٹ ًٍْٟظڂ ٍٟخ حٿڄڀٌٹ.

 كيػنِ أرِ كيػنخ ڃټِ رن ارَحىْڂ كيػنخ ىحًى ٬ّنِ حرن ِّّي حًٕىُ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل - 
 ٫خڃَ ٫ن ؿََّ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 اًح أرٶ حٿ٬زي ٳڀلٶ رخٿ٬يً ٳڄخص ٳيٌ ٻخٳَ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃټِ كيػنخ ىًحى رن ِّّي حًٕىُ ٫ن ٫خڃَ ٫ن ؿََّ  - 

 رن ٫زي حهلل ٷخٽ9
ڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ رنِ حٗٓٚځ ٫ڀَ هڄْ ٗيخىس أڅ ٙ اٿو اٙ ٓ-

 حهلل ًاٷخځ حٿٜٚس ًاّظخء حٿِٻخس ًكؾ حٿزْض ًْٛخځ ٍڃ٠خڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٌّٓٲ كيػنخ ٌّنْ ٫ن حٿڄَْٰس رن ٗزپ  - 

 ٷخٽ9
ػڂ كڀڀض ٫ْزظِ ػڂ ٿزٔض كڀظِ ػڂ ىهڀض ٷخٽ ؿََّ ٿڄخ ىنٌص ڃن حٿڄيّنش أنوض ٍحكڀظِ -

حٿڄٔـي ٳبًح حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ ٳَڃخنِ حٿنخّ رخٿليٵ ٷخٽ ٳٸڀض ٿـڀِْٔ ّخ 
٫زي حهلل ىپ ًٻَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أڃَُ ْٗجخ ٷخٽ ن٬ڂ ًٻَٹ رؤكٔن 

ىٌح حٿٴؾ ڃن حٿٌٻَ رْنڄخ ىٌ ّو٤ذ اً ٫َٝ ٿو ٳِ ه٤زظو ٳٸخٽ انو ْٓيهپ ٫ڀْټڂ ڃن 
 هَْ ًُ ّڄن أٙ ًأڅ ٫ڀَ ًؿيو ڃٔلش ڃڀٺ ٷخٽ ؿََّ ٳلڄيص حهلل ٫ِ ًؿپ.
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 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃـخٿي ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ؿََّ ٷخٽ9 - 
رخ٬ّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ اٷخځ حٿٜٚس ًاّظخء حٿِٻخس ًحٿٔڄ٪ ًحٿ٤خ٫ش -

 ًحٿنٜق ٿټپ ڃٔڀڂ.
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ أنزؤنخ ٌّنْ ٫ن ٫ڄًَ رن ٬ْٓي ٫ن أرِ كيػنخ  - 

 ٫ٍُش رن ٫ڄًَ رن ؿََّ ٷخٽ9
ٷخٽ ؿََّ رخ٬ّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿٔڄ٪ ًحٿ٤خ٫ش ٫ًڀَ أڅ أنٜق -

ٿټپ ڃٔڀڂ ٷخٽ ًٻخڅ ؿََّ اًح حٗظٍَ حٿِ٘ء ًٻخڅ أ٫ـذ اٿْو ڃن ػڄنو ٷخٽ ٿٜخكزو 
 ڄخ أهٌنخ أكذ اٿْنخ ڃڄخ أ٤٫ْنخٹ ٻؤنو َّّي رٌٿٺ حٿٌٳخء.ط٬ڀڄن ًحهلل ٿ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض أرخ آلٶ ّليع ٫ن ٫زْي حهلل رن ؿََّ ٫ن أرْو أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

ًَّْٰه اٙ ٫ڄيڂ حهلل ٷخٽ ڃخ ڃن ٷٌځ ٬ّڄپ ٳْيڂ رخٿڄ٬خِٛ ىڂ أ٫ِ ًأٻؼَ ڃڄن ٬ّڄڀو ٿڂ 
 ر٬ٸخد.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ِّّي حٿٌح٤ِٓ أنزؤنخ حٿڄـخٿي رن ٬ْٓي ٫ن  - 
 حٿ٬٘زِ ٫ن ؿََّ رن ٫زي حهلل ٷخٽ9

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ؿخءٻڂ حٿڄٜيٵ ٳٚ ّٴخٍٷټڂ اٙ ٫ن ٍٟخ.-
ْي ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ كيػنخ ُحثيس كيػنخ ُّخى رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ٓ - 

 ٫ٚٷش ٫ن ؿََّ ٷخٽ9
ٷخٽ ٿِ كزَ رخٿْڄن اڅ ٻخڅ ٛخكزټڂ نزْخ ٳٸي ڃخص حٿٌْځ ٷخٽ ؿََّ ٳڄخص ٌّځ حٗػنْن -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ ُحثيس كيػنخ ٫خٛڂ ٫ن ٗٸْٶ ٫ن  - 

 ؿََّ ٷخٽ9
ٌٓٽ حهلل حٗظ١َ ٫ڀِ ٳؤنض أ٫ڀڂ رخٿ١َ٘ ٷخٽ أرخ٬ّٺ ٫ڀَ أڅ ط٬زي حهلل ٙ طَ٘ٹ ٷڀض ّخ ٍ-

 رو ْٗجخ ًطٸْڂ حٿٜٚس ًطئطِ حٿِٻخس ًطنٜق حٿڄٔڀڂ ًطزَأ ڃن حٿڄَ٘ٹ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش كيػنخ ٓڀْڄخڅ ح٫ٕڄٖ ٫ن  - 

 رخٽ ًطٌٟؤ ًڃٔق ٫ڀَ هٴْو ٳٸْپ ٿو ارَحىْڂ ٫ن ىڄخځ رن حٿلَع أڅ ؿََّ رن ٫زي حهلل
ٳٸخٽ ٷي ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٴ٬ڀو ٷخٽ ارَحىْڂ ٻخڅ أ٫ـذ ًحٹ اٿْيڂ أڅ 

 آٚځ ؿََّ ٻخڅ ر٬ي حٿڄخثيس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٫ن ارَحىْڂ  - 

حهلل أنو رخٽ ٷخٽ ػڂ طٌٟؤ ًڃٔق ٫ڀَ هٴْو ٳٸْپ ٫ن ىڄخځ رن حٿلَع ٫ن ؿََّ رن ٫زي 
ٿو ٳٸخٽ ٷي ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٴ٬ڀو ٷخٽ ارَحىْڂ ٻخڅ أ٫ـذ ًحٹ اٿْيڂ 

 اڅ آٚځ ؿََّ ٻخڅ ر٬ي حٿڄخثيس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٫ن ارَحىْڂ  - 

ؿََّ أنو رخٽ ٷخٽ ػڂ طٌٟؤ ًڃٔق ٫ڀَ هٴْو ٳٜڀَ ًٓجپ ٫ن ٫ن ىڄخځ رن حٿلَع ٫ن 
ًٿٺ ٳٸخٽ ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛن٪ ڃؼپ ىٌح ٷخٽ ًٻخڅ ٬ّـزيڂ ىٌح 

 ڃن أؿپ أڅ ؿََّح ٻخڅ آهَ ڃن أٓڀڂ.ليّغ حٿ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٫ن ارَحىْڂ  - 
حٿلَع أڅ ؿََّح رخٽ ٷخثڄخ ػڂ طٌٟؤ ًڃٔق ٫ڀَ حٿوٴْن ًٛڀَ ٳٔؤٿظو ٫ن  ٫ن ىڄخځ رن

 ًٿٺ ٳٌٻَ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٳ٬پ ڃؼپ ًٿٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ أرٌ حٕكٌٙ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ  - 

 ًحثپ ٫ن أرِ ؿڄْڀش ٫ن ؿََّ رن ٫زي حهلل ٷخٽ9
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أرخ٬ّو ٳٸڀض ىخص ّيٹ ًحٗظ١َ ٫ڀِ ًأنض أ٫ڀڂ أطْض ٌٍٓٽ حهلل-

رخٿ١َ٘ ٳٸخٽ أرخ٬ّٺ ٫ڀَ أڅ ٙ طَ٘ٹ رخهلل ْٗجخ ًطٸْڂ حٿٜٚس ًطئطِ حٿِٻخس ًطنٜق 
 حٿڄٔڀڂ ًطٴخٍٵ حٿڄَ٘ٹ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ َّٗٺ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن ٫خڃَ  - 
 ٫ن ؿََّ ٷخٽ9

 أرٶ اٿَ أٍٝ حٿَ٘ٹ ٬ّنِ حٿ٬زي ٳٸي كپ رنٴٔو ًٍرڄخ ٍٳ٬و َّٗٺ. اًح-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي ىٌ حٿِرَُْ ٷخٽ كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ  - 

 آلٶ ٫ن ٫خڃَ ٫ن ؿََّ ًٿڂ َّٳ٬و ٷخٽ اًح أرٶ حٿ٬زي اٿَ أٍٝ حٿ٬يً ٳٸي كپ ىڃو.
كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن أرْو ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي - 

 ؿََّ ٷخٽ9
 ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن ٙ َّكڂ حٿنخّ ٙ َّكڄو حهلل ٫ِ ًؿپ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي ٷخٽ ٫زي حهلل ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ٫زي حهلل  - 

 حٿ٬٘زِ ٫ن ؿََّ ٷخٽ9رن ڃلڄي رن أرِ ْٗزش كيػنخ كٴٚ ٫ن ىحًى ٫ن ٫خڃَ 
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أّڄخ ٫زي أرٶ ٳٸي رَثض ڃنو حٿٌڃش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ ٫ن ڃنٌٍٜ رن ٫زي حٿَكڄن ٫ن  - 

 حٿ٬٘زِ ٫ن ؿََّ رن ٫زي حهلل ٷخٽ9
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أّڄخ ٫زي أرٶ ڃن ڃٌحٿْو ٳٸي ٻٴَ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ ٓڀْڄخڅ ٬ّنِ حرن ٷَځ ٫ن ُّخى  - 

 رن ٫ٚٷش ٷخٽ9
ٓڄ٬ض ؿََّح ّٸٌٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٙ َّكڂ ٙ َُّكڂ ًڃن ٙ -

 ّٰٴَ ٙ ّٰٴَ ٿو.
ْْ ٫ن ؿََّ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ىٌ حرن ٬ْٓي ٫ن آڄخ٫ْپ ٫ن ٷ - 

 ٷخٽ9
رخ٬ّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ اٷخځ حٿٜٚس ًاّظخء حٿِٻخس ًحٿنٜق ٿټپ -

 ڃٔڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ڃـخٿي ٫ن ٫خڃَ ٫ن ؿََّ ٫ًزيس  - 

 ٷخٽ9
ٜيٵ كيػنخ ڃـخٿي ٫ن ٫خڃَ ٫ن ؿََّ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح أطخٻڂ حٿڄ-

 ٳٚ ّٴخٍٷټڂ اٙ ًىٌ ٍحٝ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن آڄخ٫ْپ كيػنخ ٷْْ كيػنخ ؿََّ ٷخٽ9 - 
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 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن ٙ َّكڂ حٿنخّ ٙ َّكڄو حهلل ٫ِ ًؿپ.-
ن ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن آڄخ٫ْپ كيػنخ ٷْْ كيػنخ ؿََّ ر - 

 ٷخٽ9
رخ٬ّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ اٷخځ حٿٜٚس ًاّظخء حٿِٻخس ًحٿنٜق ٿټپ -

 ڃٔڀڂ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حرن أرِ هخٿي ٫ن ٷْْ ٫ن ؿ9ََّ - 
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿو أٙ طَّلنِ ڃن ًُ حٿوڀٜش رْض ٿوؼ٬ڂ ٻخڅ ٬ّزي -

ٿـخىڀْش ّٔڄَ ٻ٬زش حٿْڄخنْش ٷخٽ ٳوَؿنخ اٿْو ٳِ هڄْٔن ًڃخثش ٍحٻذ ٷخٽ ٳوَرنخه أً ٳِ ح
كَٷنخه كظَ طَٻنخه ٻخٿـڄپ حٕؿَد ٷخٽ ػڂ ر٬غ ؿََّح اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ّزَ٘ه رٌٿٺ ٷخٽ ٳڀڄخ ؿخءه ٷخٽ ًحٿٌُ ر٬ؼٺ رخٿلٶ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ؿجظٺ كظَ طَٻنخه 

ََ ٹ ٫ڀَ أكڄْ ٫ًڀَ هْڀيخ ًٍؿخٿيخ هڄْ ڃَحص ٷخٽ ٷڀض ّخ ٻخٿـڄپ حٕؿَد ٷخٽ ٳز
ٌٍٓٽ حهلل انِ ٍؿپ ٙ أػزض ٫ڀَ حٿوْپ ٳٌٟ٪ ّيه ٫ڀَ ًؿيِ كظَ ًؿيص رَىىخ ًٷخٽ 

 حٿڀيڂ حؿ٬ڀو ىخىّخ ڃييّخ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٷخٽ9 - 
ًٓڀڂ ڃنٌ أٓڀڄض  ٷخٽ آڄخ٫ْپ ٷخٽ ٷْْ ٷخٽ ؿََّ ڃخ كـزنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو-

 ًٙ ٍآنِ ٷ٢ اٙ طزٔڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن أرِ هخٿي ٫ن ٷْْ رن أرِ  - 

 كخُځ ٫ن ؿََّ رن ٫زي حهلل ٷخٽ9
ٻنخ ؿڀٌٓخ ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳن٨َ اٿَ حٿٸڄَ ٿْڀش حٿزيٍ ٳٸخٽ أڃخ أنټڂ -

و ٻڄخ طًَڅ ىٌح حٿٸڄَ ٙ ط٠خڃٌڅ ٳبڅ حٓظ٬٤ظڂ ٓظ٬ٌَٟڅ ٫ڀَ ٍرټڂ ٫ِ ًؿپ ٳظًَن
أڅ ٙ طٰڀزٌح ٫ڀَ ٛٚس ٷزپ ٣ڀ٩ٌ حٿ٘ڄْ ًٷزپ ٯًَريخ ٳخٳ٬ڀٌح ػڂ ٷَأ ٳٔزق رلڄي ٍرٺ 

 ٷزپ ٣ڀ٩ٌ حٿ٘ڄْ ًٷزپ حٿًَٰد.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ًأرٌ ڃ٬خًّش ًىٌ حٿ٠ََّ ٷخٽ كيػنخ ح٫ٕڄٖ  - 

 ي حٿَكڄن رن ىٚٽ حٿ٬زِٔ ٫ن ؿََّ رن ٫زي حهلل ٷخٽ٫9ن طڄْڂ رن ٓڀڄش حٿٔڀڄِ ٫ن ٫ز
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ّلَځ حٿَٳٶ ّلَځ حٿوَْ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن ٫زْي حهلل رن  - 

 ؿََّ ٫ن أرْو ٷخٽ9
يڂ رخٿڄ٬خِٛ ىڂ أ٫ِ ڃنيڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ڃن ٷٌځ ٬ّڄپ ٳْ-

 ًأڃن٪ ٙ ًَّْٰڅ اٙ ٫ڄيڂ حهلل ط٬خٿَ ر٬ٸخرو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخه كـخؽ أنزؤنخ َّٗٺ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٿڄنٌٍ رن  - 

 ؿََّ ٫ن أرْو ٷخٽ9
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-
زؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن ٫زْي حهلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أن - 

 رن ؿََّ ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ڃ٬نخه.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ َّٗٺ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٿڄنٌٍ  - 
 ٷخٽ ٫زي حهلل أ٧نو ٫ن ؿََّ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃخ ٫ڄپ ٷٌځ ٳٌٻَه.

٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخه أٌٓى كيػنخ ٌّنْ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن ٫زي حهلل رن كيػنخ  - 
 ؿََّ ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ىٌ حرن ڃييُ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ُّخى رن  - 
 ٫ٚٷش ٷخٽ9

ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓڄ٬ض ؿََّ رن ٫زي حهلل ٫ڀَ حٿڄنزَ ّٸٌٽ رخ٬ّض ٌٍٓ-
 ٳخٗظ١َ ٫ڀِ حٿنٜق ٿټپ ڃٔڀڂ ٳبنِ ٿټڂ ٿنخٛق.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڀِ رن ڃيٍٹ ٫ن أرِ  - 
 ٫ٍُش ٫ن ؿََّ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٓظنٜض حٿنخّ ٙ طَؿ٬ٌح ر٬يُ ٻٴخٍح ٠َّد -
 ر٠٬ټڂ ٍٷخد ر٬ٞ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن ٷْْ ٷخٽ9 - 
رڀٰنخ أڅ ؿََّح ٷخٽ ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٓظنٜض حٿنخّ ػڂ ٷخٽ ٫ني -

 ًٿٺ ٫َٕٳن ر٬يڃخ أٍٍ طَؿ٬ٌڅ ر٬يُ ٻٴخٍح ٠َّد ر٠٬ټڂ ٍٷخد ر٬ٞ.
 خٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ٗزش ٷ - 
ٓڄ٬ض ٓڄخٹ رن كَد ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ٫ڄَْس ٷخٽ ًٻخڅ ٷخثي ح٫َٕ٘ ٳِ -

حٿـخىڀْش ّليع ٫ن ؿََّ ٷخٽ أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض أرخ٬ّٺ ٫ڀَ 
حٗٓٚځ ٷخٽ ٳٸزٞ ّيه ًٷخٽ ًحٿنٜق ٿټپ ڃٔڀڂ ػڂ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 َكڄو حهلل ٫ِ ًؿپ.ًٓڀڂ أنو ڃن ٙ َّكڂ حٿنخّ ٿڂ ّ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن ٫زْي  - 

 حهلل رن ؿََّ ٫ن أرْو ٷخٽ9
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٙ َّكڂ حٿنخّ ٙ َّكڄو حهلل ٫ِ ًؿپ.-

 ص٠ذ تٓ أسلُ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
ِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٌّٓٲ رن ٛيْذ ًًٻْ٪ كيػنخ ٌّٓٲ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػن - 

كزْذ رن ّٔخٍ ٫ن ُّي رن أٍٷڂ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ٷخٽ9

 ڃن ٿڂ ّؤهٌ ڃن ٗخٍرو ٳڀْْ ڃنخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ى٘خځ حٿيٓظٌحثِ ٫ن حٿٸخٓڂ رن ٫ٌٱ  - 

رن أٍٷڂ ٷخٽ9هَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ أىپ ٷزخء ًىڂ  حٿْ٘زخنِ ٫ن ُّي
 ّٜڀٌڅ حٿ٠لَ ٳٸخٽ ٛٚس حًٕحرْن اًح ٍڃ٠ض حٿٴٜخٽ ڃن حٿ٠لَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ ٫ن أرِ كْخڅ حٿظْڄِ كيػنِ ِّّي  - 
 رن كْخڅ حٿظْڄِ ٷخٽ9

ن ڃٔڀڂ اٿَ ُّي رن أٍٷڂ ٳڀڄخ ؿڀٔنخ اٿْو ٷخٽ ٿو حن٤ڀٸض أنخ ًكْٜن رن ٓزَس ٫ًڄًَ ر-
كْٜن ٿٸي ٿٸْض ّخ ُّي هَْح ٻؼَْح ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٓڄ٬ض كيّؼو 
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ًٯًِص ڃ٬و ًٛڀْض ڃ٬و ٿٸي ٍأّض ّخ ُّي هَْح ٻؼَْح كيػنخ ّخ ُّي ڃخ ٓڄ٬ض ڃن 
نِ ًٷيځ ٫ييُ ًنْٔض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ حرن أهِ ًحهلل ٿٸي ٻزَص ٓ

ر٬ٞ حٿٌُ ٻنض أ٫ِ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڄخ كيػظټڂ ٳخٷزڀٌه ًڃخ ٙ ٳٚ 
طټڀٴٌنْو ػڂ ٷخٽ ٷخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّڃخ ه٤ْزخ ٳْنخ رڄخء ّي٫َ هڄخ رْن 

خ حٿنخّ ڃټش ًحٿڄيّنش ٳلڄي حهلل ط٬خٿَ ًأػنَ ٫ڀْو ٦٫ًً ًًٻَ ػڂ ٷخٽ أڃخ ر٬ي أٙ ّخ أّي
انڄخ أنخ رَ٘ ٌّٗٺ أڅ ّؤطْنِ ٌٍٓٽ ٍرِ ٫ِ ًؿپ ٳؤؿْذ ًانِ طخٍٹ ٳْټڂ ػٸڀْن أًٿيڄخ 
ٻظخد حهلل ٫ِ ًؿپ ٳْو حٿييٍ ًحٿنٌٍ ٳوًٌح رټظخد حهلل ط٬خٿَ ًحٓظڄٔټٌح رو ٳلغ ٫ڀَ 
ٻظخد حهلل ًٍٯذ ٳْو ٷخٽ ًأىپ رْظِ أًٻَٻڂ حهلل ٳِ أىپ رْظِ أًٻَٻڂ حهلل ٳِ أىپ رْظِ 

ٳِ أىپ رْظِ ٳٸخٽ ٿو كْٜن ًڃن أىپ رْظو ّخ ُّي أٿْْ نٔخإه ڃن أىپ رْظو  أًٻَٻڂ حهلل
ٷخٽ اڅ نٔخءه ڃن أىپ رْظو ًٿټن أىپ رْظو ڃن كَځ حٿٜيٷش ر٬يه ٷخٽ ًڃن ىڂ ٷخٽ آٽ ٫ڀِ 
ًآٽ ٫ٸْپ ًآٽ ؿ٬ٴَ ًآٽ ٫زخّ ٷخٽ أٻپ ىئٙء كَځ حٿٜيٷش ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ِّّي رن كزخڅ 

ٷخٽ ر٬غ اٿِ ٫زْي حهلل رن ُّخى ٳؤطْظو ٳٸخٽ ڃخ أكخىّغ  كيػنخ ُّي رن أٍٷڂ ٳِ ڃـڀٔو ًٿٺ
طليػيخ ًطًَّيخ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ نـيىخ ٳِ ٻظخد حهلل طليع أڅ ٿو 
كٌٟخ ٳِ حٿـنش ٷخٽ ٷي كيػنخه ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ًًينخه ٷخٽ ٻٌرض ًٿټنٺ 

زِ ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ْٗن ٷي هَٳض ٷخٽ انِ ٷي ٓڄ٬ظو أًنخُ ٫ًًخه ٷڀ
ّٸٌٽ ڃن ٻٌد ٫ڀِ ڃظ٬ڄيح ٳڀْظزٌأ ڃٸ٬يه ڃن ؿينڂ ًڃخ ٻٌرض ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ ًكيػنخ ُّي ٳِ ڃـڀٔو ٷخٽ اڅ حٿَؿپ ڃن أىپ حٿنخٍ ٿ٨٬ْڂ ٿڀنخٍ كظَ ّټٌڅ 

 حٿ٠َّ ڃن أَٟحٓو ٻؤكي.
كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ِّّي رن كْخڅ ٫ن ُّي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش  - 

 رن أٍٷڂ ٷخٽ9
ٓلَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿپ ڃن حٿْيٌى ٷخٽ ٳخٗظټَ ٿٌٿٺ أّخڃخ ٷخٽ ٳـخءه -

ؿزَّپ ٫ڀْو حٿٔٚځ ٳٸخٽ اڅ ٍؿٚ ڃن حٿْيٌى ٓلَٹ ٫ٸي ٿٺ ٫ٸيح ٫ٸيح ٳِ رجَ ٻٌح ًٻٌح 
ًٓڀڂ ٫ڀْخ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ  ٳؤٍٓپ اٿْيخ ڃن ّـِء ريخ ٳز٬غ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو

٫نو ٳخٓظوَؿيخ ٳـخء ريخ ٳلڀڀيخ ٷخٽ ٳٸخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻؤنڄخ ن٢٘ ڃن 
 ٫ٸخٽ ٳڄخ ًٻَ ٿٌٿٺ حٿْيٌىُ ًٙ ٍآه ٳِ ًؿيو ٷ٢ كظَ ڃخص.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن  - 
 ّي رن أٍٷڂ ٷخٽ٣9ڀلش ڃٌٿَ ٷ٧َش ٫ن ُ

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ أنظڂ رـٍِ ڃن ڃخثش أٿٲ ؿِء ڃڄن َّى ٫ڀَ -
 حٿلٌٝ ٌّځ حٿٸْخڃش ٷخٽ ٳٸڀنخ ٿِّي ًٻڂ أنظڂ ٌّڃجٌ ٷخٽ ٳٸخٽ رْن حٿٔظڄخثش اٿَ حٿٔز٬ڄخثش.

ي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ػڄخڃش رن ٫ٸزش ٫ن ُّ - 
 رن أٍٷڂ ٷخٽ9

أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿپ ڃن حٿْيٌى ٳٸخٽ ّخ أرخ حٿٸخٓڂ حٿٔض ط٫ِڂ أڅ أىپ -
حٿـنش ّؤٻڀٌڅ ٳْيخ ًَّ٘رٌڅ ًٷخٽ ٕٛلخرو اڅ أٷَ ٿِ ريٌه هٜڄظو ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڀَ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه اڅ أكيىڂ ٿ٤٬ِْ ٷٌس ڃخثش ٍؿپ ٳِ حٿڄ٬٤ڂ 

َد ًحٿ٘يٌس ًحٿـڄخ٩ ٷخٽ ٳٸخٽ ٿو حٿْيٌىُ ٳبڅ حٿٌُ ّؤٻپ ًَّ٘د طټٌڅ ٿو حٿلخؿش ًحٿڄ٘
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ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كخؿش أكيىڂ ٫َٵ ّٴْٞ ڃن ؿڀٌىىڂ ڃؼپ ٍّق 
 حٿڄٔٺ ٳبًح حٿز٤ن ٷي ٟڄَ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ڀْش أنزؤنخ أٌّد ٫ن حٿٸخٓڂ حٿْ٘زخن9ِ - 
أڅ ُّي رن أٍٷڂ ٍأٍ ٷٌڃخ ّٜڀٌڅ ٳِ ڃٔـي ٷزخء ڃن حٿ٠لَ ٳٸخٽ أڃخ ٿٸي ٫ڀڄٌح أڅ -

حٿٜٚس ٳِ ٯَْ ىٌه حٿٔخ٫ش أٳ٠پ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ ٛٚس 
 حًٕحرْن كْن طَڃٞ حٿٴٜخٽ ًٷخٽ ڃَس ًأنخّ ّٜڀٌڅ.

 ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن حرن ؿَّؾ  - 
أهزَنِ كٔن رن ڃٔڀڂ ٫ن ٣خًّ ٷخٙ ٷيځ ُّي رن أٍٷڂ ٳٸخٽ ٿو حرن ٫زخّ ّٔظٌٻَه -

ٻْٲ أهزَطنِ ٫ن ٿلڂ أىيُ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ كَحځ ٷخٽ ن٬ڂ أىيٍ ٿو 
 ٍؿپ ٠٫ٌح ڃن ٿلڂ ْٛي ٳَىه ًٷخٽ انخ ٙ نؤٻڀو انخ كَځ.

٬زش ٷخٽ كيػنِ ٫ڄًَ رن ڃَس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٗ - 
 ٫ن حرن أرِ ٿْڀ9َ

أڅ ُّي رن أٍٷڂ ٻخڅ ّټزَ ٫ڀَ ؿنخثِنخ أٍر٬خ ًأنو ٻزَ ٫ڀَ ؿنخُس هڄٔخ ٳٔؤٿٌه ٳٸخٽ -
 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّټزَىخ أً ٻزَىخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

يْذ ٫ن كزْذ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٌّٓٲ رن ٛ - 
 ّٔخٍ ٫ن ُّي رن أٍٷڂ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ڃن ٿڂ ّؤهٌ ڃن ٗخٍرو ٳڀْْ ڃنخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش ٫ن كزْذ ٬ّنِ حرن أرِ  - 

 ػخرض ٫ن أرِ حٿڄنيخٽ ٷخٽ9
ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٓڄ٬ض ُّي رن أٍٷڂ ًحٿزَحء رن ٫خُد ّٸٌٙڅ نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛ-

 رْ٪ حٿٌىذ رخٿٌٍٵ ىّنخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػخ ٬ٗزش ٷخٽ ريِ ٳِ كيّؼو كيػنِ  - 

 كزْذ رن أرِ ػخرض ٷخٽ9
ٓڄ٬ض أرخ حٿڄنيخٽ ٍؿٚ ڃن رنِ ٻنخنش ٷخٽ ٓؤٿض حٿزَحء رن ٫خُد ٫ن حٿَٜٱ ٳٸخٽ -

 ٷخٽ ٓؤٿض ُّيح ٳٌٻَ حٿليّغ.ٓپ ُّي رن أٍٷڂ ٳبنو هَْ ڃنِ ًأ٫ڀڂ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ ٫ڄًَ رن ىّنخٍ ٫ًخڃَ  - 

 رن ڃ٬ٜذ ٓڄ٬خ أرخ حٿڄنيخٽ ٷخٽ9
 ٓؤٿض حٿزَحء ًُّي رن أٍٷڂ ٳٌٻَ نلٌه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ كٔن رن ڃٔڀڂ ٫ن أرِ  - 

 نيخٽ ًٿڂ ّٔڄ٬و ڃنو أنو ٓڄ٪ ُّيح ًحٿزَحء ٳٌٻَ حٿليّغ.حٿڄ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن حٿڄنيخٽ ٫ن آڄخ٫ْپ كيػنِ  - 

 حٿلَع رن ٗزْپ ٫ن أرِ ٫ڄًَ حٿْ٘زخنِ ٫ن ُّي رن أٍٷڂ ٷخٽ9
س ٻخڅ حٿَؿپ ّټڀڂ ٛخكزو ٫ڀَ ٫يي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿلخؿش ٳِ حٿٜٚ-

 كظَ نِٿض ىٌه حّٓش ًٷٌڃٌح هلل ٷخنظْن ٳؤڃَنخ رخٿٔټٌص.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ ٬ّنِ حرن أرِ ٓڀْڄخڅ ٫ن  - 
 ٤٫ْش حٿ٬ٌٳِ ٷخٽ9

ٳِ ٗؤڅ ٫ڀِ ٍِٟ حهلل ليّغ ٓؤٿض ُّي رن أٍٷڂ ٳٸڀض ٿو اڅ هظنخ ٿِ كيػنِ ٫نٺ ر-
ذ أڅ أٓڄ٬و ڃنٺ ٳٸخٽ انټڂ ڃ٬َ٘ أىپ حٿ٬َحٵ ٳْټڂ ڃخ ط٬خٿَ ٫نو ٌّځ ٯيَّ هڂ ٳؤنخ أك

ٳْټڂ ٳٸڀض ٿو ٿْْ ٫ڀْٺ ڃنِ رؤّ ٳٸخٽ ن٬ڂ ٻنخ رخٿـلٴش ٳوَؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ اٿْنخ ٧يَح ًىٌ آهٌ ر٠٬ي ٫ڀِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٳٸخٽ ّخ أّيخ حٿنخّ أٿٔظڂ 

ٳڄن ٻنض ڃٌٙه ٳ٬ڀِ ڃٌٙه ٷخٽ ط٬ڀڄٌڅ أنِ أًٿَ رخٿڄئڃنْن ڃن أنٴٔيڂ ٷخٿٌح رڀَ ٷخٽ 
 ٳٸڀض ٿو ىپ ٷخٽ حٿڀيڂ ًحٽ ڃن ًحٙه ٫ًخى ڃن ٫خىحه ٷخٽ انڄخ أهزَٹ ٻڄخ ٓڄ٬ض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي ًأرٌ حٿڄنٌٍ ٷخٙ كيػنخ ٌّٓٲ رن  - 
 ٛيْذ ٷخٽ أرٌ حٿڄنٌٍ ٳِ كيّؼو ٷخٽ9

ٻنخ نٸَأ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل  كيػنِ كزْذ رن ّٔخٍ ٫ن ُّي رن أٍٷڂ ٷخٽ ٿٸي-
٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٌ ٻخڅ ٙرن آىځ ًحىّخڅ ڃن ًىذ ًٳ٠ش ٙرظَٰ اٿْيڄخ آهَ ًٙ ّڄٖ ر٤ن حرن 

 آىځ اٙ حٿظَحد ًّظٌد حهلل ٫ڀَ ڃن طخد.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن أرِ كڄِس  - 

 ٍٷڂ ٷخٽ9ڃٌٿَ حٕنٜخٍ ٫ن ُّي رن أ
 أًٽ ڃن أٓڀڂ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ آَحثْپ ًأرِ ٫ن أرِ آلٶ ٷخٽ9 - 
ٓؤٿض ُّي رن أٍٷڂ ٻڂ ٯِح حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ طٔ٪ ٫َ٘س ٯًِس ًٯًِص -

 ڃ٬و ٓز٪ ٫َ٘س ًٓزٸنِ رِٰحطْن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ٓٚځ رن ڃٔټْن ٫ن ٫خثٌ حهلل  - 

 حٿڄـخ٬ِٗ ٫ن أرِ ىحًى ٫ن ُّي رن أٍٷڂ ٷخٽ9
ٷڀض أً ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ ىٌه حٕٟخكِ ٷخٽ ٓنش أرْټڂ ارَحىْڂ ٷخٿٌح ڃخ ٿنخ ڃنيخ ٷخٽ -

 ٬َٗس ڃن حٿٌٜٱ كٔنش. رټپ ٬َٗس كٔنش ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳخٿٌٜٱ ٷخٽ رټپ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ حرن ڃَس ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض أرخ كڄِس ّليع ٫ن ُّي رن أٍٷڂ ٷخٽ أًٽ ڃن ٛڀَ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٷخٽ ٫ڄًَ ٳٌٻَص ًٿٺ ٗرَحىْڂ ٳؤنټَ ًٿٺ ًٷخٽ 
 َ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.أرٌ رټ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ ٫ن ڃلڄي رن  - 
 ٻ٬ذ حٿٸ٧َِ ٫ن ُّي رن أٍٷڂ ٷخٽ9

ِّ ٿجن ٍؿ٬نخ اٿَ - ٻنض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٯًِس ٳٸخٽ ٫زي حهلل رن ُأر
ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَطو ٷخٽ حٿڄيّنش ٿْوَؿن ح٫ِٕ ڃنيخ حًٕٽ ٷخٽ ٳؤطْض ٍ

ِّ أنو ٿڂ ّټن ِٗء ڃن ًٿٺ ٷخٽ ٳٚڃنِ حٿٸٌځ ًٷخٿٌح ڃخ أٍىص اٿَ ىٌح  ٳلڀٲ ٫زي حهلل رن ُأر
ٷخٽ ٳخن٤ڀٸض ٳنڄض ٻجْزخ أً كِّنخ ٷخٽ ٳؤٍٓپ اٿِ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً أطْض 

ٷي أنِٽ ٫ٌٍٹ ًٛيٷٺ ٷخٽ ٳنِٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ 
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ىٌه حّٓش ىڂ حٿٌّن ّٸٌٿٌڅ ٙ طنٴٸٌح ٫ڀِ ڃن ٫ني ٌٍٓٽ حهلل كظَ ّنٴ٠ٌح كظَ رڀٮ ٿجن 
 ٍؿ٬نخ اٿَ حٿڄيّنش ٿْوَؿن ح٫ِٕ ڃنيخ حًٕٽ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش  - 
 ٫ن ُّي رن أٍٷڂ٫9ن ٷظخىس ٫ن حٿن٠َ رن أنْ 

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ ىٌه حٿلٌٕ٘ ڃلظ٠َس ٳبًح ىهپ أكيٻڂ ٳڀْٸپ -
 حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن حٿوزغ ًحٿوزخثغ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٫ٌٱ ٫ن ڃْڄٌڅ أرِ ٫زي حهلل  - 
 ٫ن ُّي رن أٍٷڂ ٷخٽ9

هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أرٌحد ٗخ٫ٍش ٳِ حٿڄٔـي ٷخٽ ٻخڅ ٿنٴَ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ ح-
ٳٸخٽ ٌّڃخ ٓيًح ىٌه حٕرٌحد اٙ رخد ٫ڀِ ٷخٽ ٳظټڀڂ ٳِ ًٿٺ حٿنخّ ٷخٽ ٳٸخځ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳلڄي حهلل ط٬خٿَ ًأػنَ ٫ڀْو ػڂ ٷخٽ أڃخ ر٬ي ٳبنِ أڃَص رٔي ىٌه 

ڃخ ٓيىص ْٗجخ ًٙ ٳظلظو ًٿټنِ أڃَص حٕرٌحد اٙ رخد ٫ڀِ ًٷخٽ ٳْو ٷخثڀټڂ ًانِ ًحهلل 
 رِ٘ء ٳخطز٬ظو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رَ٘ كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن حٿلـخؽ ڃٌٿَ رنِ  - 
 ػ٬ڀزش ٫ن ٷ٤زش رن ڃخٿٺ ٫ڂ ُّخى رن ٫ٚٷش ٷخٽ9

نخٽ حٿڄَْٰس رن ٬ٗزش ڃن ٫ڀِ ٳٸخٽ ُّي رن أٍٷڂ ٷي ٫ڀڄض أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
 ّنيَ ٫ن ٓذ حٿڄٌطَ ٳِڀَڂ طٔذ ٫ڀْخ ًٷي ڃخص. ًٓڀڂ ٻخڅ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ىحًى أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن هخٿي حٿلٌحء ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض أرخ ٫زي حهلل ڃْڄٌنخ ّليع ٫ن ُّي رن أٍٷڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 أڃَىڂ أڅ ّظيحًًح ڃن ًحص حٿـنذ رخٿ٬ٌى حٿينيُ ًحٿِّض.
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ ٫زي حهلل حٿ٘خڃِ  كيػنخ - 

 ٷخٽ9
ٓڄ٬ض ڃ٬خًّش ّو٤ذ ّٸٌٽ ّخ أىپ حٿ٘خځ كيػنِ حٕنٜخٍُ ٷخٽ ٷخٽ ٬ٗزش ٬ّنِ ُّي رن -

أٍٷڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ طِحٽ ٣خثٴش ڃن أڃظِ ٫ڀَ حٿلٶ ٧خىَّن 
 ىڂ ّخ أىپ حٿ٘خځ. ًانِ ٍٕؿٌ أڅ طټٌنٌح

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنِ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٷخٽ  - 
 ٓڄ٬ض أرخ كڄِس ڃٌٿَ حٕنٜخٍ ٷخٽ9

ٓڄ٬ض ُّي رن أٍٷڂ ٷخٽ ٻنخ ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ڃنِٽ نِٿٌه ٳِ -
حٿلٌٝ ڃن أڃظِ ٷخٽ ٷڀض  ڃَْٔس ٳٸخٽ ڃخ أنظڂ رـِء ڃن ڃخثش أٿٲ ؿِء ڃڄن َّى ٫ڀِ

 ٻڂ ٻنظڂ ٌّڃجٌ ٷخٽ ٻنخ ٓز٬ڄخثش أً ػڄخنڄخثش.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض حٿن٠َ رن أنْ ّليع ٫ن ُّي رن أٍٷڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ -

 خء أرنخء حٕنٜخٍ.حٿڀيڂ حٯٴَ ٿٖنٜخٍ ًٕرنخء حٕنٜخٍ ًٕرن
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن ڃييُ كيػنخ ڃ٬ظڄَ ٷخٽ ٓڄ٬ض ىحًى  - 

 حٿ٤ٴخًُ ّليع ٫ن أرِ ڃٔڀڂ حٿزـڀِ ٫ن ُّي رن أٍٷڂ ٷخٽ9
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ٻخڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٳِ ىرَ ٛٚطو حٿڀيڂ ٍرنخ ٍد ٻپ ِٗء أنخ ٗيْي -
ٷخٽ ارَحىْڂ ڃَطْن ٍرنخ ًٍد ٻپ ِٗء أنخ ٗيْي أڅ أنٺ أنض حٿَد ًكيٹ ٙ َّٗٺ ٿٺ 

ڃلڄيح ٫زيٹ ًٌٍٓٿٺ ٍرنخ ًٍد ٻپ ِٗء أنخ ٗيْي أڅ حٿ٬زخى ٻڀيڂ أهٌس حٿڀيڂ ٍرنخ ًٍد 
ٻپ ِٗء حؿ٬ڀنِ ڃوڀٜخ ٿٺ ًأىڀِ ٳِ ٻپ ٓخ٫ش ڃن حٿينْخ ًحٓهَس ًح حٿـٚٽ ًحٗٻَحځ 

حهلل حٕٻزَ حٕٻزَ كٔزِ حهلل حٓڄ٪ ًحٓظـذ حهلل حٕٻزَ حٕٻزَ حهلل نٌٍ حٿٔڄٌحص ًحٍٕٝ 
 ًن٬ڂ حٿٌٻْپ حهلل حٕٻزَ حٕٻزَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ًڃئڃپ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ ٷْْ رن  - 
 ٬ٓي ٫ن ٤٫خء أڅ حرن ٫زخّ ٷخٽ9

ّخ ُّي رن أٍٷڂ أڃخ ٫ڀڄض أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أىيُ ٿو ٠٫ٌ ْٛي ًىٌ -
 ڂ ّٸزڀو ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ڃئڃپ ٳَىه حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ انخ كَځ ٷخٽ ن٬ڂ.ڃلَځ ٳڀ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ ٷخٽ ٓڄ٬ض ڃلڄي رن  - 
 ٻ٬ذ حٿٸ٧َِ ٷخٽ9

ِّ ڃخ ٷخٽ ٙ طنٴٸٌح ٫ڀَ ڃن ٫ني ٌٍٓٽ حهلل - ٓڄ٬ض ُّي رن أٍٷڂ ٷخٽ ٿڄخ ٷخٽ ٫زي حهلل رن ُأر
ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً ٷخٽ ٿجن ٍؿ٬نخ اٿَ حٿڄيّنش ٷخٽ ٳٔڄ٬ظو ٳؤطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٛ

٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَص ًٿٺ ٿو ٷخٽ ٳٚڃنِ نخّ ڃن حٕنٜخٍ ٷخٽ ًؿخء ىٌ ٳلڀٲ ڃخ ٷخٽ ًحٹ 
ٳَؿ٬ض اٿَ حٿڄنِٽ ٳنڄض ٷخٽ ٳؤطخنِ ٌٍٓٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً رڀٰنِ 

و ًٓڀڂ ٳٸخٽ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷي ٛيٷٺ ٫ًٌٍٹ ٳنِٿض ىٌه ٳؤطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْ
حّٓش حٿٌّن ّٸٌٿٌڅ ٙ طنٴٸٌح ٫ڀَ ڃن ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٫زي حهلل كيػنخ ٫زْي حهلل رن ڃ٬خً 
كيػنخ أرِ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿلټڂ ٫ن ڃلڄي رن ٻ٬ذ حٿٸ٧َِ ٫ن ُّي رن أٍٷڂ ٫ن حٿنزِ 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نلٌه.
ٷخٽ كيػنخ ٫زْي حهلل رن ڃ٬خً ٷخٽ كيػنخ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ  كيػنخ ٫زي حهلل - 

 رن ڃَس ٫ن أرِ كڄِس ٫ن ُّي رن أٍٷڂ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نلٌه.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ ُىَْ ٫ن أرِ آلٶ ٷخٽ9 - 
٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٓز٪ ٫َ٘س ٷخٽ ٓؤٿض ُّي رن أٍٷڂ ٻڂ ٯًِص ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

ًكيػنِ ُّي رن أٍٷڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯِح طٔ٪ ٫َ٘س ًأنو كؾ ر٬يڃخ 
 ىخؿَ كـش ًحكيس كـش حٿٌىح٩ ٷخٽ أرٌ آلٶ ًرڄټش أهٍَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ رن ُّي  - 
 ٫ن حٿن٠َ رن أن9ْ

ُّي رن أٍٷڂ ٻظذ اٿَ أنْ رن ڃخٿٺ ُڃن حٿلَس ٬ِّّو ٳْڄن ٷظپ ڃن ًٿيه ًٷٌڃو أڅ -
ًٷخٽ أرَ٘ٹ رزٍَ٘ ڃن حهلل ٫ِ ًؿپ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ حٿڀيڂ 
حٯٴَ ٿٖنٜخٍ ًٕرنخء حٕنٜخٍ ًٕرنخء أرنخء حٕنٜخٍ ًحٯٴَ ٿنٔخء حٕنٜخٍ ًٿنٔخء أرنخء 

 خء حٕنٜخٍ.حٕنٜخٍ ًٿنٔخء أرنخء أرن
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ آَحثْپ ٫ن ٫زي ح٫ٕڀَ ٷخٽ9 - 
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ٛڀْض هڀٲ ُّي رن أٍٷڂ ٫ڀَ ؿنخُس ٳټزَ هڄٔخ ٳٸخځ اٿْو أرٌ ٫َْٔ ٫زي حٿَكڄن رن -
أرِ ٿْڀَ ٳؤهٌ رْيه ٳٸخٽ نْٔض ٷخٽ ٙ ًٿټن ٛڀْض هڀٲ أرِ حٿٸخٓڂ هڀْڀِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 َ هڄٔخ ٳٚ أطَٻيخ أريح.ًٓڀڂ ٳټز
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٫ؼڄخڅ رن أرِ ٫ٍُش  - 

 ٫ن أرِ ٓڀڄخڅ حٿڄئًڅ ٷخٽ9
طٌٳِ أرٌ َّٓلش ٳٜڀَ ٫ڀْو ُّي رن أٍٷڂ ٳټزَ ٫ڀْو أٍر٬خ ًٷخٽ ٻٌح ٳ٬پ ٌٍٓٽ حهلل -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
نخ كْٔن رن ڃلڄي ًأرٌ ن٬ْڂ حٿڄ٬نَ ٷخٙ كيػنخ ٳ٤َ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

 أرِ حٿ٤ٴْپ ٷخٽ9
ؿڄ٪ ٫ڀِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو حٿنخّ ٳِ حٿَكزش ػڂ ٷخٽ ٿيڂ أن٘ي حهلل ٻپ حڃَة ڃٔڀڂ -

ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٌّځ ٯيَّ هڂ ڃخ ٓڄ٪ ٿڄخ ٷخځ ٳٸخځ ػٚػٌڅ ڃن 
َْ ٳ٘ييًح كْن أهٌ رْيه ٳٸخٽ ٿڀنخّ أط٬ڀڄٌڅ أنِ أًٿَ حٿنخّ ًٷخٽ أرٌ ن٬ْڂ ٳٸخځ نخّ ٻؼ

رخٿڄئڃنْن ڃن أنٴٔيڂ ٷخٿٌح ن٬ڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ڃن ٻنض ڃٌٙه ٳيٌح ڃٌٙه حٿڀيڂ ًحٽ ڃن 
ًحٙه ٫خى ڃن ٫خىحه ٷخٽ ٳوَؿض ًٻؤڅ ٳِ نٴِٔ ْٗجخ ٳڀٸْض ُّي رن أٍٷڂ ٳٸڀض ٿو انِ 

خٽ ٳڄخ طنټَ ٷي ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ٓڄ٬ض ٫ڀْخ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ّٸٌٽ ٻٌح ًٻٌح ٷ
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ًٿٺ ٿو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض أرخ كڄِس ٍؿٚ ڃن حٕنٜخٍ ٷخٽ ٓڄ٬ض ُّي رن أٍٷڂ ّٸٌٽ أًٽ ڃن ٛڀَ ڃ٪ -

خٽ ٫ڄًَ ٳٌٻَص ًٿٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٷ
 ٗرَحىْڂ ٳؤنټَه ًٷخٽ أرٌ رټَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن كيػنخ ٬ٗزش أهزَنِ ٫ڄًَ رن ڃَس ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض حرن أرِ ٿْڀَ ّليع ٫ن ُّي رن أٍٷڂ ٷخٽ ٻنخ اًح ؿجنخه ٷڀنخ كيػنخ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل -

٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ليّغ خ ًنْٔنخ ًحٿٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ انخ ٷي ٻزَن
 ٗيّي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن  - 
 حرن أرِ ٿْڀَ ٷخٽ9

٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ليّغ ٷڀنخ ٿِّي رن أٍٷڂ كيػنخ ٷخٽ ٻزَنخ ًنْٔنخ ًحٿ-
 ٗيّي.

يػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل ك - 
 حرن كڄِس ٫ن ُّي رن أٍٷڂ ٷخٽ9

أًٽ ڃن أٓڀڂ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀِ رن أرِ ٣خٿذ ٳٌٻَص ًٿٺ -
 ٿڀنو٬ِ ٳؤنټَه ًٷخٽ أرٌ رټَ أًٽ ڃن أٓڀڂ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

 كيػنخ ّلَْ رن أرِ رټَْ كيػنخ ارَحىْڂ رن نخٳ٪ ٷخٽ9 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 
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ٓڄ٬ض ٫ڄًَ رن ىّنخٍ ٌّٻَ ٫ن أرِ حٿڄنيخٽ أڅ ُّي رن أٍٷڂ ًحٿزَحء رن ٫خُد ٍِٟ -
حهلل ٫نيڂ ٻخنخ َّٗټْن ٳخٗظَّخ ٳ٠ش رنٸي ًنْٔجش ٳزڀٮ ًٿٺ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ه.ٳؤڃَىڄخ أڅ ڃخ ٻخڅ رنٸي ٳؤؿًِْه ًڃخ ٻخڅ رنْٔجش ٳَىً
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي رن ُّخى كيػنخ ٫خٛڂ حٕكٌٽ  - 

 ٫ن ٫زي حهلل رن حٿلَع ٫ن ُّي رن أٍٷڂ ٷخٽ9
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن حٿ٬ـِ ًحٿټٔپ ًحٿيَځ -

يخ أنض هَْ ڃن ُٻخىخ أنض ًٿْيخ ًحٿـزن ًحٿزوپ ٫ًٌحد حٿٸزَ حٿڀيڂ آص نٴِٔ طٸٌحىخ ًُٻ
ًڃٌٙىخ حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن ٷڀذ ٙ ّو٘٪ ًنٴْ ٙ ط٘ز٪ ٫ًڀڂ ٙ ّنٴ٪ ًى٫ٌس ٙ 
ّٔظـخد ٿيخ ٷخٽ ٳٸخٽ ًُّي رن أٍٷڂ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ّڀڄنخىن ًنلن 

 ن٬ڀڄټڄٌىن.
 رن ڃَس أهزَنِ ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٫ڄًَ  - 
ٓڄ٬ض أرخ كڄِس أنو ٓڄ٪ ُّي رن أٍٷڂ ٷخٽ ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ -

ٓٴَ ٳنِٿنخ ڃنِٙ ٳٔڄ٬ظو ّٸٌٽ ڃخ أنظڂ رـِء ڃن ڃخثش أٿٲ ؿِء ڃڄن َّى ٫ڀَ حٿلٌٝ 
 ڃن أڃظِ ٷخٽ ٻڂ ٻنظڂ ٌّڃجٌ ٷخٽ ٓز٬ڄخثش أً ػڄخنڄخثش.

 خ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش أهزَنِ كزْذ رن أرِ ػخرض ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 
ٓڄ٬ض أرخ حٿڄنيخٽ ٷخٽ ٓؤٿض حٿزَحء رن ٫خُد ًُّي رن أٍٷڂ ٫ن حٿَٜٱ ٳيٌح ّٸٌٽ ٓپ -

ىٌح ٳبنو هَْ ڃنِ ًأ٫ڀڂ ًىٌح ّٸٌٽ ٓپ ىٌح ٳيٌ هَْ ڃنِ ًأ٫ڀڂ ٷخٽ ٳٔؤٿظيڄخ ٳټٚىڄخ 
ٿٌىذ ىّنخ ًٓؤٿض ىٌح ٳٸخٽ ّٸٌٽ نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن رْ٪ حٿٌٍٵ رخ

 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن رْ٪ حٿٌٍٵ رخٿٌىذ ىّنخ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ٷْْ ٫ن ٤٫خء9 - 
أڅ حرن ٫زخّ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيڄخ ٷخٽ ّخ ُّي رن أٍٷڂ أڃخ ٫ڀڄض أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

 أىيُ ٿو ٠٫ٌ ْٛي ًىٌ ڃلَځ ٳڀڂ ّٸزڀو ٷخٽ رڀَ.حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ أنزؤنخ ؿ٬ٴَ حٕكڄَ ٫ن ٫زي حٿ٬ِِّ رن  - 

 كټْڂ ٷخٽ9
ٛڀْض هڀٲ ُّي رن أٍٷڂ ٫ڀَ ؿنخُس ٳټزَ هڄٔخ ػڂ حٿظٴض ٳٸخٽ ىټٌح ٻزَ ٌٍٓٽ حهلل -

 ڀڂ.ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً نزْټڂ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ آَحثْپ ٫ن ٫ؼڄخڅ رن حٿڄَْٰس  - 

 ٫ن ٫ڀِ رن ٍر٬ْش ٷخٽ9
ٿٸْض ُّي رن أٍٷڂ ًىٌ ىحهپ ٫ڀَ حٿڄوظخٍ أً هخٍؽ ڃن ٫نيه ٳٸڀض ٿو أٓڄ٬ض ٌٍٓٽ -

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ انِ طخٍٹ ٳْټڂ حٿؼٸڀْن ٷخٽ ن٬ڂ.
  كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ػڄخڃش رن ٫ٸزش حٿڄلڀڄِ ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل - 
ٓڄ٬ض ُّي رن أٍٷڂ ّٸٌٽ ٷخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ حٿَؿپ ڃن أىپ -

حٿـنش ٤٬َّ ٷٌس ڃخثش ٍؿپ ٳِ حٕٻپ ًحٿَ٘د ًحٿ٘يٌس ًحٿـڄخ٩ ٳٸخٽ ٍؿپ ڃن حٿْيٌى 
ٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳبڅ حٿٌُ ّؤٻپ ًَّ٘د طټٌڅ ٿو حٿلخؿش ٷخٽ ٳ

 كخؿش أكيىڂ ٫َٵ ّٴْٞ ڃن ؿڀيه ٳبًح ر٤نو ٷي ٟڄَ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ڃ٬َٔ ٫ن أرِ أٌّد ڃٌٿَ ٿزنِ ػ٬ڀزش ٫ن  - 
 ٷ٤زش رن ڃخٿٺ ٷخٽ9

٫ڀڄض  ٓذ أڃَْ ڃن حٕڃَحء ٫ڀْخ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٳٸخځ ُّي رن أٍٷڂ ٳٸخٽ أڃخ اڅ ٷي-
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن ٓذ حٿڄٌطَ ٳڀڂ طٔذ ٫ڀْخ ًٷي ڃخص.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ آَحثْپ ًأرِ ٫ن أرِ آلٶ ٷخٽ9 - 
ٓؤٿض ُّي رن أٍٷڂ ٻڂ ٯِح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ طٔ٪ ٫َ٘س ًٯًِص -

 ن.ڃ٬و ٓز٪ ٫َ٘س ٯًِس ًٓزٸنِ رِٰحطْ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف أنزؤنخ حرن ؿَّؾ أهزَنِ ٫ڄًَ رن ىّنخٍ ٫ًخڃَ  - 

 رن ڃ٬ٜذ أنيڄخ ٓڄ٬خ أرخ حٿڄنيخٽ ّٸٌٽ9
ٓؤٿض حٿزَحء رن ٫خُد ًُّي رن أٍٷڂ ٳٸخٙ ٻنخ طخؿَّن ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

څ ٻخڅ ّيح رْي ٳٚ رؤّ ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔؤٿنخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿَٜٱ ٳٸخٽ ا
 ًاڅ ٻخڅ نْٔجش ٳٚ ّٜڀق.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ آَحثْپ ٫ن ٫ؼڄخڅ رن حٿڄَْٰس ٫ن  - 
 اّخّ رن أرِ ٍڃڀش حٿ٘خڃِ ٷخٽ9

ٗييص ڃ٬خًّش ٓؤٽ ُّي رن أٍٷڂ ٗييص ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ْيّن -
ٽ حٿنيخٍ ػڂ ٍهٚ ٳِ حٿـڄ٬ش ٳٸخٽ ڃن ٗخء أڅ ّـڄ٪ حؿظڄ٬خ ٷخٽ ن٬ڂ ٛڀَ حٿ٬ْي أً

 ٳڀْـڄ٪.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ أٌّد ٫ن حٿٸخٓڂ حٿْ٘زخن9ِ - 
أڅ ُّي رن أٍٷڂ ٍأٍ نخٓخ ّٜڀٌڅ ٳِ ڃٔـي ٷزخء ڃن حٿ٠لَ ٳٸخٽ أڃخ ٿٸي ٫ڀڄٌح أڅ -

ْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ ٛٚس حٿٜٚس ٳِ ٯَْ ىٌه حٿٔخ٫ش أٳ٠پ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ
 حًٕحرْن كْن طَڃٞ حٿٴٜخٽ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن  - 
 ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٷخٽ9

ٻخڅ ُّي ّټزَ ٫ڀَ ؿنخثِنخ أٍر٬خ ًأنو ٻزَ ٫ڀَ ؿنخُس هڄٔخ ٳٔؤٿظو ٳٸخٽ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل -
 خ.ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّټزَى

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن  - 
 أرِ كڄِس ٫ن ُّي رن أٍٷڂ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ أنظڂ ؿِء ڃن ڃخثش أٿٲ أً ڃن ٓز٬ْن أٿٴخ ڃڄن -
 َّى ٫ڀِ حٿلٌٝ ٷخٽ ٳٔؤٿٌه ٻڂ ٻنظڂ ٳٸخٽ ػڄخنڄخثش أً ٓز٬ڄخثش.

زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنِ ٬ٗزش كيػنخ ٫ - 
 ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿن٠َ رن أنْ ٫ن ُّي رن أٍٷڂ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڀيڂ حٯٴَ ٿٖنٜخٍ ًٕرنخء حٕنٜخٍ ًٕرنخء أرنخء -
 حٕنٜخٍ.

هزَنِ ٷظخىس ٫ن حٿن٠َ رن أنْ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش أ - 
 ُّي رن أٍٷڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳٌٻَ ڃؼڀو.



  

 

 

Page 506 of 608 

 الجزءالرابع المسند لإلمام أحمد بن حنبل

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٷخٽ9 - 
٫ڀَ ٌٍٓٽ ليّغ ٓڄ٬ض حرن أرِ ٿْڀَ ٷخٽ ٷڀنخ ٿِّي رن أٍٷڂ كيػنخ ٷخٽ ٻزَنخ ًنْٔنخ ًحٿ-

 ڀْو ًٓڀڂ ٗيّي.حهلل ٛڀَ حهلل ٫
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن حٿڄَْٰس ٫ن أرِ ٫زْي ٫ن  - 

 ڃْڄٌڅ أرِ ٫زي حهلل ٷخٽ9
ٷخٽ ُّي رن أٍٷڂ ًأنخ أٓڄ٪ نِٿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٌحى ّٸخٽ ٿو ًحىُ -

هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هڂ ٳؤڃَ رخٿٜٚس ٳٜٚىخ ريـَْ ٷخٽ ٳو٤زنخ ٧ًڀپ ٿٌَٓٽ ح
رؼٌد ٫ڀَ ٗـَس ٓڄَس ڃن حٿ٘ڄْ ٳٸخٽ أٿٔظڂ ط٬ڀڄٌڅ أًٿٔظڂ ط٘ييًڅ أنِ أًٿَ رټپ 
ڃئڃن ڃن نٴٔو ٷخٿٌح رڀَ ٷخٽ ٳڄن ٻنض ڃٌٙه ٳبڅ ٫ڀْخ ڃٌٙه حٿڀيڂ ٫خى ڃن ٫خىحه ًًحٽ 

 ڃن ًحٙه.
 رض ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش أهزَنِ كزْذ رن أرِ ػخ - 
ٓڄ٬ض أرخ حٿڄنيخٽ ٍؿٚ ڃن رنِ ٻنخنش ٷخٽ ٓؤٿض حٿزَحء رن ٫خُد ًُّي رن أٍٷڂ ٷخٽ -

ٓؤٿض ىٌح ٳٸخٽ حثض ٳٚنخ ٳبنو هَْ ڃنِ ًأ٫ڀڂ ًٓؤٿض حٓهَ ٳٸخٽ ڃؼپ ًٿٺ ٳٸخٽ نيَ 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن رْ٪ حٿٌٍٵ رخٿٌىذ ىّنخ.

ن ٫زي حهلل كيػنخ ڃ٬خً كيػنِ أرِ ٫ن ٷظخىس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ ر - 
 أرِ ٫زي حهلل ٫ن ُّي رن أٍٷڂ ٷخٽ9

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّن٬ض حٿِّض ًحٿٌٍّ ڃن ًحص حٿـنذ ٷخٽ ٷظخىس -
 ّڀيه ڃن ؿخنزو حٿٌُ ّ٘ظټْو.

هلل كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃْڄٌڅ أرِ ٫زي ح - 
 ٷخٽ9

ٻنض ٫ني ُّي رن أٍٷڂ ٳـخء ٍؿپ ڃن أٷَٜ حٿٴ٤ٔخّ ٳٔؤٿو ٫ن ىحء ٳٸخٽ اڅ ٌٍٓٽ حهلل -
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أٿٔض أًٿَ رخٿڄئڃنْن ڃن أنٴٔيڂ ٷخٿٌح رڀَ ٷخٽ ڃن ٻنض ڃٌٙه 
ٳ٬ڀِ ڃٌٙه ٷخٽ ڃْڄٌڅ ٳليػنِ ر٬ٞ حٿٸٌځ ٫ن ُّي أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ڃن ًحٙه ٫ًخى ڃن ٫خىحه. ٷخٽ حٿڀيڂ ًحٽ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أؿڀق ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن  - 

 ٫زي هَْ حٿل٠َڃِ ٫ن ُّي رن أٍٷڂ ٷخٽ9
ٻخڅ ٫ڀِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو رخٿْڄن ٳؤطِ رخڃَأس ٣ًجيخ ػٚػش نٴَ ٳِ ٣يَ ًحكي ٳٔؤٽ -

ٓؤٽ حػنْن أطٸَحڅ ٿيٌح رخٿٌٿي ٳڀڂ ّٸَح ػڂ ٓؤٽ حػنْن حػنْن أطٸَحڅ ٿيٌح رخٿٌٿي ٳڀڂ ّٸَح ػڂ 
كظَ ٳَ٭ ّٔؤٽ حػنْن حػنْن ٫ن ًحكي ٳڀڂ ّٸًَح ػڂ أٷ٩َ رْنيڂ ٳؤٿِځ حٿٌٿي حٿٌُ هَؿض 
٫ڀْو حٿٸ٫َش ًؿ٬پ ٫ڀْو ػڀؼِ حٿيّش ٳَٳ٪ ًٿٺ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٠لٺ كظَ 

 ريص نٌحؿٌه.
كيػنخ حرن ؿَّؾ أهزَنخ كٔن رن ڃٔڀڂ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف  - 

حٿڄنيخٽ ًٿڂ ّٔڄ٬و ڃنو أنو ٓڄ٪ ُّي رن أٍٷڂ ًحٿزَحء رن ٫خُد ّٸٌٙڅ ٓڄ٬نخ ٌٍٓٽ حهلل 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٳِ حٿَٜٱ اًح ٻخڅ ّيح رْي ٳٚ رؤّ ًاًح ٻخڅ ىّنخ ٳٚ ّٜڀق.
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زي حٿٌىخد ٫ن ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٓزخ١ كيػنخ ٬ْٓي ٫ً - 
 ٫ن حٿٸخٓڂ حٿْ٘زخنِ ٫ن ُّي رن أٍٷڂ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ىٌه حٿلٌٕ٘ ڃلظ٠َس ٳبًح أٍحى أكيٻڂ أڅ ّيهپ -
 ٳڀْٸپ حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن حٿوزغ ًحٿوزخثغ.

ن٠َ رن أنْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن ڃييُ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿ - 
 ٫ن ُّي رن حٓڀڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 اڅ ىٌه حٿلٌٕ٘ ڃلظ٠َس ٳبًح ىهپ أكيٻڂ حٿوٚء ٳڀْٸپ أ٫ًٌ رخهلل ڃن حٿوزغ ًحٿوزخثغ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ ًّلَْ رن أرِ رټَْ ٷخٙ كيػنخ آَحثْپ  - 

 ٫ن أرِ آلٶ ٷخٽ9
أٍٷڂ ٷخٽ حرن أرِ رټَْ ٫ن ُّي رن أٍٷڂ ٷخٽ هَؿض ڃ٪ ٫ڄِ ٳِ ٯِحس ٓڄ٬ض ُّي رن -

ٳٔڄ٬ض ٫زي حهلل رن أرِ ٓڀٌٽ ّٸٌٽ ٕٛلخرو ٙ طنٴٸٌح ٫ڀَ ڃن ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿجن ٍؿ٬نخ اٿَ حٿڄيّنش ٿْوَؿن ح٫ِٕ ڃنيخ حًٕٽ ٳٌٻَص ًٿٺ ٿ٬ڄِ ٳٌٻَه 

ٓپ اٿِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳليػظو ٫ڄِ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤٍ
ٳؤٍٓپ اٿَ ٫زي حهلل رن أرِ حرن ٓڀٌٽ ًأٛلخرو ٳلڀٴٌح ڃخ ٷخٿٌح ٳټٌرنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٛيٷو ٳؤٛخرنِ ىڂ ٿڂ ّْٜزنِ ڃؼڀو ٷ٢ ًؿڀٔض ٳِ حٿزْض ٳٸخٽ ٫ڄِ ڃخ 

حهلل ٫ِ ًؿپ اًح  أٍىص اٿَ أڅ ٻٌرٺ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃٸظٺ ٷخٽ كظَ أنِٽ
ؿخءٹ حٿڄنخٳٸٌڅ ٷخٽ ٳز٬غ اٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸَأىخ ػڂ ٷخٽ اڅ حهلل ٫ِ 

 ًؿپ ٷي ٛيٷٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ ُىَْ كيػنخ أرٌ آلٶ أنو ٓڄ٪  - 

 ُّي رن أٍٷڂ ّٸٌٽ9
ٳؤٛخد حٿنخّ ٗيس ٳٸخٽ ٫زي حهلل رن هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ -

أرِ ٕٛلخرو ٙ طنٴٸٌح ٫ڀِ ڃن ٫ني ٌٍٓٽ حهلل كظَ ّنٴ٠ٌح ڃن كٌٿو ًٷخٽ ٿجن ٍؿ٬نخ 
اٿَ حٿڄيّنش ٿْوَؿن ح٫ِٕ ڃنيخ حًٕٽ ٳؤطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَطو رٌٿٺ 

ِّ ٳٔؤٿو ٳخؿظيي ّڄْنو ڃخ ٳ٬پ ٳٸخٿٌح ٻٌد ُ ّي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ٳؤٍٓپ اٿَ ٫زي حهلل رن ُأر
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳٌٷ٪ ٳِ نٴِٔ ڃڄخ ٷخٿٌح كظَ أنِٽ حهلل ٫ِ ًؿپ طٜيّٸِ ٳِ اًح 
ؿخءٹ حٿڄنخٳٸٌڅ ٷخٽ ًى٫خىڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْٔظٰٴَ ٿيڂ ٳڀًٌح ٍإًٓيڂ 

 ًٷٌٿو ط٬خٿَ ٻؤنيڂ ه٘ذ ڃٔنيس ٷخٽ ٻخنٌح ٍؿخٙ أؿڄپ ِٗء.
 كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ آلٶ ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 
ٿٸْض ُّي رن أٍٷڂ ٳٸڀض ٿو ٻڂ ٯِح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ طٔ٪ ٫َ٘س ٷڀض -

ٻڂ ٯًِص أنض ڃ٬و ٷخٽ ٓز٪ ٫َ٘س ٯًِس ٷخٽ ٳٸڀض ٳڄخ أًٽ ٯًِس ٯِح ٷخٽ ًحص حٿ٬َْ٘ 
 أً حٿ٬َْ٘س.

 ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن  - 
ٓڄ٬ض أرخ كڄِس ٷخٽ ٷخٿض حٕنٜخٍ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٿټپ نزِ أطزخ٫خ ًانخ ٷي طز٬نخٹ ٳخى٩ -

حهلل ٫ِ ًؿپ أڅ ّـ٬پ أطزخ٫نخ ڃنخ ٷخٽ ٳي٫خ ٿيڂ أڅ ّـ٬پ أطزخ٫يڂ ڃنيڂ ٷخٽ ٳنڄْض ًٿٺ 
 اٿَ حرن أرِ ٿْڀَ ٳٸخٽ ٫ُڂ ًٿٺ ُّي ٬ّنِ حرن أٍٷڂ.



  

 

 

Page 508 of 608 

 الجزءالرابع المسند لإلمام أحمد بن حنبل

 ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ9 كيػنخ - 
ٓڄ٬ض ٫ڀِ رن ُّي ّليع ٫ن حٿن٠َ رن أنْ ٷخٽ ڃخص ٕنْ ًٿي ٳټظذ اٿْو ُّي رن -

أٍٷڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿڀيڂ حٯٴَ ٿٖنٜخٍ ًٕرنخء حٕنٜخٍ ًٕرنخء 
 أرنخء حٕنٜخٍ.

ػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ريِ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن كزْذ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 
 ٷخٽ9

ٓڄ٬ض أرخ حٿڄنيخٽ ٍؿٚ ڃن رنِ ٻنخنش ٷخٽ ٓؤٿض حٿزَحء رن ٫خُد ٫ن حٿَٜٱ ٳٸخٽ -
ٓپ ُّي رن أٍٷڂ ٳبنو هَْ ڃنِ ًأ٫ڀڂ ٷخٽ ٳٔؤٿض ُّيح ٳٸخٽ ٓپ حٿزَحء ٳبنو هَْ ڃنِ 

 ًٓڀڂ ٫ن رْ٪ حٿٌٍٵ رخٿٌىذ ىّنخ. ًأ٫ڀڂ ٷخٽ ٳٸخٙ ؿڄ٬ْخ نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃْڄٌڅ أرِ ٫زي حهلل  - 

 ٷخٽ9
ٓڄ٬ض ُّي رن أٍٷڂ ٷخٽ ٯِح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٔ٪ ٫َ٘س ٯًِس ًٯًِص -

 ڃ٬و ٓز٪ ٫َ٘س ٯًِس.
أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ڃ٤َ ٫ن ٫زي حهلل رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ  - 

رَّيس ٷخٽ ٗٺ ٫زْي حهلل رن ُّخى ٳِ حٿلٌٝ ٳؤٍٓپ اٿَ ُّي رن أٍٷڂ ٳٔؤٿو ٫ن حٿلٌٝ 
ٳليػو كيّؼخ ڃٌػٸخ أ٫ـزو ٳٸخٽ ٿو ٓڄ٬ض ىٌح ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ 

 ًٿټن كيػنْو أهِ.
ؤنخ حرن ؿَّؾ ًحرن رټَ ٷخٽ كيػنخ حرن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنز - 

 ؿَّؾ ٷخٽ أهزَنِ كٔن رن ڃٔڀڂ ٫ن ٣خًّ ٷخٽ9
ٷيځ ُّي رن أٍٷڂ ٳټخڅ حرن ٫زخّ ّٔظٌٻَه ٻْٲ أهزَطنِ ٫ن ٿلڂ ٷخٽ حرن رټَ أىيُ -

ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كَحڃخ ًٷخٽ ٫زي حٿَُحٵ أىيُ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ 
ن رټَ ٍؿپ ٠٫ٌ ڃن ٿلڂ ْٛي ٳَىه ٫ڀْو ًٷخٽ انخ ٙ نؤٻڀو انخ ن٬ڂ أىيُ ٿو ٠٫ٌ ٷخٽ حر

 كَځ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن أؿڀق ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ٫زي حهلل رن  - 

 أرِ حٿوڀْپ ٫ن ُّي رن أٍٷڂ9
أڅ نٴَح ًح٣ئًح حڃَأس ٳِ ٣يَ ٳٸخٽ ٫ڀِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٙػنْن أط٤ْزخڅ نٴٔخ ٿٌح -

 ٙ ٳؤٷزپ ٫ڀَ حٓهَّن ٳٸخٽ أط٤ْزخڅ نٴٔخ ٿٌح ٳٸخٙ ٙ ٷخٽ أنظڂ َٗٻخء ڃظ٘خٻٌٔڅ ٷخٽ ٳٸخٙ
انِ ڃٸ٩َ رْنټڂ ٳؤّټڂ ٷ٩َ أٯَڃظو ػڀؼِ حٿيّش ًأٿِڃظو حٿٌٿي ٷخٽ ٳٌٻَ ًٿٺ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٙ أ٫ڀڂ اٙ ڃخ ٷخٽ ٫ڀِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
نخ ِّّي أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

 رټَ رن أنْ ٷخٽ9
ٻظذ ُّي رن أٍٷڂ اٿَ أنْ رن ڃخٿٺ ٬ِّّو رڄن أْٛذ ڃن ًٿيه ًٷٌڃو ٌّځ حٿلَس ٳټظذ -

اٿْو ًأرَ٘ٹ رزٍَ٘ ڃن حهلل ٫ِ ًؿپ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ حٿڀيڂ 
أرنخء حٕنٜخٍ ًٿنٔخء حٕنٜخٍ ًٿنٔخء أرنخء  حٯٴَ ٿٖنٜخٍ ًٕرنخء حٕنٜخٍ ًٕرنخء

 حٕنٜخٍ ًٿنٔخء أرنخء أرنخء حٕنٜخٍ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ حٕؿڀق ٫ن حٿ٬٘زِ  - 
 ٫ن أرِ حٿوڀْپ ٫ن ُّي رن أٍٷڂ9

َٻٌح ٳِ ًٿي ٳؤٷ٩َ أڅ ٫ڀْخ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو أطَ ٳِ ػٚػش نٴَ اً ٻخڅ رخٿْڄن حٗظ-
رْنيڂ ٳ٠ڄن حٿٌُ أٛخرظو حٿٸ٫َش ػڀؼِ حٿيّش ًؿ٬پ حٿٌٿي ٿو ٷخٽ ُّي رن أٍٷڂ ٳؤطْض حٿنزِ 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَطو رٸ٠خء ٫ڀِ ٳ٠لٺ كظَ ريص نٌحؿٌه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٍر٬ْش ٫ن هخٿي أرِ حٿ٬ٚء حٿوٴخٱ ٫ن  - 

 ٷخٽ٤٫9ْش ٫ن ُّي رن أٍٷڂ 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻْٲ أن٬ڂ ًٛخكذ حٿٸَڅ ٷي حٿظٸڂ حٿٸَڅ ًكنَ -

ؿزيظو ًأَٰٛ حٿٔڄ٪ ڃظَ ّئڃَ ٷخٽ ٳٔڄ٪ ًٿٺ أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ٳ٘ٶ ٫ڀْيڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷٌٿٌح كٔزنخ حهلل ًن٬ڂ حٿٌٻْپ.

كيػنخه أرٌ أكڄي كيػنخ هخٿي رن ٣يڄخڅ أرٌ حٿ٬ٚء ٫ن ٤٫ْش  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 
 حٿ٬ٌٳِ ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ڃ٬نخه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد ٫ن ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿٸخٓڂ حٿْ٘زخنِ  - 
 ٫ن ُّي رن أٍٷڂ 9

ًٓڀڂ أطَ ٫ڀَ ڃٔـي ٷزخء أً ىهپ ڃٔـي ٷزخء ر٬يڃخ أَٗٷض أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
 حٿ٘ڄْ ٳبًح ىڂ ّٜڀٌڅ ٳٸخٽ اڅ ٛٚس حًٕحرْن ٻخنٌح ّٜڀٌنيخ اًح ٍڃ٠ض حٿٴٜخٽ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ ٫ن ٌّنْ رن أرِ آلٶ ًآڄخ٫ْپ رن ٫ڄَ  - 
 ٷخٽ9

ٷخٽ أٛخرنِ ٍڃي ٳ٬خىنِ  كيػنخ ٌّنْ رن أرِ آلٶ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن ِّّي رن أٍٷڂ-
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳڀڄخ رَأص هَؿض ٷخٽ ٳٸخٽ ٿِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ أٍأّض ٿٌ ٻخنض ٫ْنخٹ ٿڄخ ريڄخ ڃخ ٻنض ٛخن٬خ ٷخٽ ٷڀض ٿٌ ٻخنظخ ٫ْنخُ ٿڄخ ريڄخ 
ٛزَص ًحكظٔزض ٷخٽ ٿٌ ٻخنض ٫ْنخٹ ٿڄخ ريڄخ ػڂ ٛزَص ًحكظٔزض ٿڀٸْض حهلل ٫ِ ًؿپ 

 ًٙ ًنذ ٿٺ ٷخٽ آڄخ٫ْپ ػڂ ٛزَص ًحكظٔزض ًٕؿذ حهلل ط٬خٿَ ٿٺ حٿـنش.
 إٌؼّاْ تٓ تؾ١ش سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س تم١ح 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش رن ٫زي حهلل رن ڃ٬خًّش رن ٫خٛڂ رن حٿڄنٌٍ رن  - 
ٿ٬٘زِ أً هْؼڄش ٫ن حٿِرَْ كيػنخ ٓٚځ أرٌ حٿڄنٌٍ حٿٸخٍة كيػنخ ٫خٛڂ رن رييٿش ٫ن ح

 حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انڄخ ڃؼپ حٿڄٔڀڄْن ٻخٿَؿپ حٿٌحكي اًح ًؿ٪ ڃنو -

 ِٗء طيح٫َ ٿو ٓخثَ ؿٔيه.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃنٌٍٜ رن أرِ ڃِحكڂ ٷخٽ9 - 
ِ ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ كيػنخ أرٌ ًٻْ٪ حٿـَحف رن ڃڀْق ٫ن أرِ ٫زي حٿَكڄن ٫ن حٿ٬٘ز-

ٷخٽ ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿڄنزَ ڃن ٿڂ ّ٘ټَ حٿٸڀْپ ٿڂ ّ٘ټَ حٿټؼَْ ًڃن ٿڂ 
ّ٘ټَ حٿنخّ ٿڂ ّ٘ټَ حهلل ٫ِ ًؿپ ًحٿظليع رن٬ڄش حهلل ٗټَ ًطَٻيخ ٻٴَ ًحٿـڄخ٫ش ٍكڄش 

ًٻْ٪ ٫ن ًحٿٴَٷش ٫ٌحد ٷخٽ ٫زي حهلل كيػنِ ّلَْ رن ٫زي ٍرو ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ كيػنخ أرٌ 
 أرِ ٫زي حٿَكڄن ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ٷخٽ9
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ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ىٌه ح٫ٌٕى أً ٫ڀَ ىٌح حٿڄنزَ ڃن ٿڂ ّ٘ټَ -
حٿٸڀْپ ٿڂ ّ٘ټَ حٿټؼَْ ًڃن ٿڂ ّ٘ټَ حٿنخّ ٿڂ ّ٘ټَ حهلل ٫ِ ًؿپ ًحٿظليع رن٬ڄش حهلل ٗټَ 

ٷخٽ ٳٸخٽ أرٌ أڃخڃش حٿزخىڀِ ٫ڀْټڂ رخٿٌٔحى ًطَٻيخ ٻٴَ ًحٿـڄخ٫ش ٍكڄش ًحٿٴَٷش ٫ٌحد 
ح٨٫ٕڂ ٷخٽ ٳٸخٽ ٍؿپ ڃخ حٿٌٔحى ح٨٫ٕڂ ٳنخىٍ أرٌ أڃخڃش ىٌه حّٓش حٿظِ ٳِ ٌٍٓس حٿنٌٍ 

 ٳبڅ طٌٿٌح ٳبنڄخ ٫ڀْو ڃخ كڄپ ٫ًڀْټڂ ڃخ كڄڀظڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زْي حهلل رن ٫ڄَ ىٌ حٿٸٌحٍَُّ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن  - 

 كيػنخ كخؿذ رن حٿڄٴ٠پ ٬ّنِ حرن حٿڄيڀذ ٫ن أرْو ٫ن حٿن٬ڄخڅ رن ر9َُّْ٘ي 
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٷخٍرٌح رْن أرنخثټڂ ٬ّنِ ًٌٓح رْنيڂ ٷخٽ ٫زي حهلل -

كيػنِ ارَحىْڂ رن حٿلٔن حٿزخىڀِ ٫ًزْي حهلل رن ٫ڄَ حٿٸٌحٍَُّ ًڃلڄي رن أرِ رټَ 
كخؿذ رن حٿڄٴ٠پ رن حٿڄيڀذ ٫ن أرْو أنو ٓڄ٪  حٿڄٸيڃِ ٷخٿٌح كيػنخ كڄخى رن ُّي ٫ن

 حٿن٬ڄخڅ رن رَْ٘ ّٸٌٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ح٫يٿٌح رْن أرنخثټڂ ح٫يٿٌح رْن أرنخثټڂ ح٫يٿٌح رْن -

 أرنخءٻڂ.
 ػشٚج تٓ أتٟ اٌعؼذ اٌثاسلٟ ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ٚعٍُ.ؼذ٠س 

نزؤنخ كْٜن ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ٫ًَس حٿزخٍٷِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أ - 
 ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿوْپ ڃ٬ٸٌى رنٌحْٛيخ حٿوَْ ًحٕؿَ ًحٿڄٰنڂ اٿَ -
 ٌّځ حٿٸْخڃش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ أهزَنخ حٿزخٍٷِ ٗزْذ أنو ٓڄ٪ ٫ًَس حٿزخٍٷِ  - 
 ّٸٌٽ9

ٽ حٿوْپ ڃ٬ٸٌى ٳِ نٌحْٛيخ حٿوَْ ًٍأّض ٳِ ىحٍه ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌ-
 ٓز٬ْن ٳَٓخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٗزْذ أنو ٓڄ٪ حٿلِ ّوزًَڅ ٫ن ٫ًَس  - 
 حٿزخٍٷ9ِ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬غ ڃ٬و ريّنخٍ ّ٘ظَُ ٿو أٟلْش ًٷخٽ ڃَس أً ٗخس -
ًأطخه رخٕهٍَ ٳي٫خ ٿو رخٿزَٻش ٳِ ر٬ْو ٳټخڅ ٿٌ ٳخٗظٍَ ٿو حػنظْن ٳزخ٩ ًحكيس ٿيّنخٍ 

 حٗظٍَ حٿظَحد ٿَرق ٳْو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ُٻَّخ ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ٫ًَس رن  - 

 أرِ حٿـ٬ي ٷخٽ9
ًكيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ ٫ن ٬ْٓي رن ُّي ٫ن حٿِرَْ ٫ن أرِ ٿزْي ٫ن ٫ًَس رن -

ِ ًكيػنخ ّلَْ رن آىځ ٫ن آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن ٫ًَس رن أرِ حٿـ٬ي ٷخٽ ٷخٽ أر
 أرِ حٿـ٬ي ٻڀيڂ ٷخٽ حرن أرِ حٿـ٬ي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ حٿٔٴَ  - 
 ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ٫ًَس رن أرِ حٿـ٬ي ٷخٽ9
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ٸٌى رنٌحْٛيخ حٿوَْ اٿَ ٌّځ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ حٿوْپ ڃ٬-
 حٿٸْخڃش حٕؿَ ًحٿڄٰنڂ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ُٻَّخ ًًٻْ٪ ٷخٽ9 - 
كيػنخ ُٻَّخ ٫ن ٫خڃَ ٫ن ٫ًَس ٷخٽ ّلَْ رن أرِ حٿـ٬ي حٿزخٍٷِ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل -

ٷخٽ حٿوْپ ڃ٬ٸٌى  ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ ًٻْ٪ ٳِ كيّؼو ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
 ٳِ نٌحْٛيخ حٿوَْ اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش حٕؿَ ًحٿڄٰنڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ آلٶ ٫ن  - 
حٿ٬َْحُ ٫ن ٫ًَس رن ؿ٬ي ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿوْپ ڃ٬ٸٌى ٳِ نٌحْٛيخ 

 حٿوَْ.
ّلَْ رن آىځ كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن ٫ًَس  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 

رن أرِ حٿـ٬ي ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿوْپ ڃ٬ٸٌى ٳِ نٌحْٛيخ حٿوَْ اٿَ 
 ٌّځ حٿٸْخڃش حٕؿَ ًحٿڄٰنڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ ٬ْٓي رن ُّي كيػنخ حٿِرَْ رن حٿوَّض  - 
 ًس رن أرِ حٿـ٬ي حٿزخٍٷِ ٷخٽ9كيػنخ أرٌ ٿزْي ٫ن ٫َ

٫َٝ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿڀذ ٳؤ٤٫خنِ ىّنخٍح ًٷخٽ أُ ٫ًَس حثض حٿـڀذ -
ٳخٗظَ ٿنخ ٗخس ٳؤطْض حٿـڀذ ٳٔخًڃض ٛخكزو ٳخٗظَّض ڃنو ٗخطْن ريّنخٍ ٳـجض أٌٓٷيڄخ 

ٳٸڀض أً ٷخٽ أٷٌىىڄخ ٳڀٸْنِ ٍؿپ ٳٔخًڃنِ ٳؤر٬ْو ٗخس ريّنخٍ ٳـجض رخٿيّنخٍ ًؿجض رخٿ٘خس 
ٳٸخٽ حٿڀيڂ ليّغ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٌح ىّنخٍٻڂ ًىٌه ٗخطټڂ ٷخٽ ًٛن٬ض ٻْٲ ٷخٽ ٳليػظو حٿ

رخٍٹ ٿو ٳِ ٛٴٸش ّڄْنو ٳڀٸي ٍأّظنِ أٷٲ رټنخٓش حٿټٌٳش ٳؤٍرق أٍر٬ْن أٿٴخ ٷزپ أڅ أٛپ 
اٿَ أىڀِ ًٻخڅ ّ٘ظَُ حٿـٌحٍُ ًّزْ٪ ٷخٽ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن حٿلـخؽ 

رن ُّي كيػنخ حٿِرَْ رن حٿوَّض ٫ن أرِ ٿزْي ًىٌ ٿڄخُس رن ُرخٍ ٫ن ٫ًَس  كيػنخ ٬ْٓي
 رن أرِ حٿـ٬ي حٿزخٍٷِ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش أنزؤنخ أرٌ آلٶ ٷخٽ9 - 
ٌٽ حهلل ٛڀَ ٓڄ٬ض حٿ٬ِْحٍ رن كَّغ ّليع ٫ن ٫ًَس رن حٿـ٬ي حُٕىُ أنو ٓڄ٪ ٍٓ-

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ حٿوْپ ڃ٬ٸٌى ٳِ نٌحْٛيخ حٿوَْ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش أهزَنِ كْٜن ٫ًزي حهلل رن أرِ  - 

 حٿٔٴ9َ
أنيڄخ ٓڄ٬خ حٿ٬٘زِ ٓڄ٪ ٫ًَس رن حٿـ٬ي ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿوْپ -

 خڃش حٕؿَ ًحٿڄٰنڂ.ڃ٬ٸٌى رنٌحْٛيخ حٿوَْ اٿَ ٌّځ حٿٸْ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ُٻَّخ ٫ن حٿ٬ِ٘ كيػنِ ٫ًَس  - 

 حٿزخٍٷ9ِ
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿوْپ ڃ٬ٸٌى ٳِ نٌحْٛيخ حٿوَْ اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش -

 حٕؿَ ًحٿڄٰنڂ.
كيػنخ حٿِرَْ رن حٿوَّض ٫ن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ْٓي رن ُّي - 

 أرِ ٿزْي ٷخٽ9
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ٻخڅ ٫ًَس رن أرِ حٿـ٬ي حٿزخٍٷِ نخُٙ رْن أ٧يَنخ ٳليع ٫نو أرٌ ٿزْي ٿڄخُس رن ُرخٍ -
٫ن ٫ًَس رن أرِ حٿـ٬ي ٷخٽ ٫َٝ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿڀذ ٳؤ٤٫خنِ ىّنخٍح 

كزو ٳخٗظَّض ڃنو ٳٸخٽ أُ ٫ًَس حثض حٿـڀذ ٳخٗظَ ٿنخ ٗخس ٷخٽ ٳؤطْض حٿـڀذ ٳٔخًڃض ٛخ
ٗخطْن ريّنخٍ ٳـجض أٌٓٷيڄخ أً ٷخٽ أٷٌىىڄخ ٳڀٸْنِ ٍؿپ ٳٔخًڃنِ ٳؤر٬ْو ٗخس ريّنخٍ 
ٳـجض رخٿيّنخٍ ًؿجض رخٿ٘خس ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٌح ىّنخٍٻڂ ًىٌه ٗخطټڂ ٷخٽ ًٛن٬ض 

ٳٸخٽ حٿڀيڂ رخٍٹ ٿو ٳِ ٛٴٸش ّڄْنو ٳڀٸي ٍأّظنِ أٷٲ رټنخٓش حٿټٌٳش ليّغ ٻْٲ ٳليػظو حٿ
 ق أٍر٬ْن أٿٴخ ٷزپ أڅ أٛپ اٿَ أىڀِ ًٻخڅ ّ٘ظَُ حٿـٌحٍُ ًّزْ٪.ٳؤٍر

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن كْٜن ٫ن حٿ٬٘زِ  - 
 ٷخٽ9

ٓڄ٬ض ٫ًَس رن أرِ حٿـ٬ي حٿزخٍٷِ ٷخٽ ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ حٿوْپ -
 حٕؿَ ًحٿٰنڂ. ڃ٬ٸٌى ٳِ نٌحْٛيخ حٿوَْ اٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش

 ػذٞ تٓ ؼاذُ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س تم١ح 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٫ن أرِ رَ٘ ٫ن ٬ْٓي رن ؿزَْ ٫ن ٫يُ رن  - 

 كخطڂ ٷخٽ9
ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٷڀض اڅ أٍٟنخ أٍٝ ْٛي ٳَْڃِ أكينخ -

ٓيڄو ٷخٽ اًح ًؿيص ٓيڄٺ ًٿڂ طـي ٳْو أػَ  حٿْٜي ٳْْٰذ ٫نو ٿْڀش أً ٿْڀظْن ٳْـيه ًٳْو
 ٯَْه ٫ًڀڄض أڅ ٓيڄٺ ٷظڀو ٳټڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أهزَنخ كْٜن ٫ن حٿ٬٘زِ أنزؤنخ ٫يُ رن كخطڂ  - 
 ٷخٽ9

ٿڄخ نِٿض ىٌه حّٓش ٳټڀٌح ًحَٗرٌح كظَ ّظزْن ٿټڂ حٿو٢ْ حٕرْٞ ڃن حٿو٢ْ حٌٕٓى ٷخٽ -
ڄخ أٌٓى ًحٓهَ أرْٞ ٳـ٬ڀظيڄخ طلض ًٓخىُ ٷخٽ ػڂ ؿ٬ڀض ٫ڄيص اٿَ ٫ٸخٿْن أكيى

أن٨َ اٿْيڄخ ٳٚ طزْن ٿِ حٌٕٓى ڃن حٕرْٞ ًٙ حٕرْٞ ڃن حٌٕٓى ٳڀڄخ أٛزلض ٯيًص 
٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَطو رخٿٌُ ٛن٬ض ٳٸخٽ اڅ ٻخڅ ًٓخىٹ اًح 

 ٿ٬َّٞ انڄخ ًٿٺ رْخٝ حٿنيخٍ ڃن ٌٓحى حٿڀْپ.
ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ ڃـخٿي ًُٻَّخ ًٯَْىڄخ ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن كيػنخ ٫ز - 

 ٫يُ رن كخطڂ ٷخٽ9
ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ْٛي حٿڄ٬َحٝ ٳٸخٽ ڃخ أٛخد رليه ٳوَٵ -

 ٳټپ ًڃخ أٛخد ر٬َٟو ٳٸظپ ٳبنو ًٷٌْ ٳٚ طؤٻپ.
ٿٜڄي كيػنخ ڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٫زي ح - 

 ٫ن ىڄخځ رن حٿلَع ٫ن ٫يُ رن كخطڂ9
أنو ٓؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أٍٓپ حٿټٚد حٿڄ٬ڀڂ ٳْؤهٌ ٷخٽ اًح أٍٓڀض -

ٻڀزٺ حٿڄ٬ڀڂ ًًٻَص حٓڂ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳؤهٌ ٳټپ ٷڀض ًاڅ ٷظپ ٷخٽ ًاڅ ٷظپ ٷخٽ حٍڃِ 
 خد ر٬َٟو ٳٚ طؤٻپ.رخٿڄ٬َحٝ ٷخٽ اًح أٛخد رليه ٳټپ ًاڅ أٛ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن هْؼڄش ٫ن ٫يُ رن  - 
 كخطڂ ٷخٽ9
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ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ڃنټڂ ڃن أكي اٙ ْٓټڀڄو حهلل ٫ِ ًؿپ ٿْْ رْنو -
ٳٚ ٍَّ اٙ ًرْنو طَؿڄخڅ ػڂ ّن٨َ أّڄن ڃنو ٳٚ ٍَّ اٙ ْٗجخ ٷيڃو ػڂ ّن٨َ أٗؤځ ڃنو 

ْٗجخ ٷيڃو ػڂ ّن٨َ طڀٸخء ًؿيو ٳظٔظٸزڀو حٿنخٍ ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن 
 حٓظ٤خ٩ ڃنټڂ أڅ ّٸِ ًؿيو حٿنخٍ ًٿٌ ر٘ٶ طڄَس ٳڀْٴ٬پ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ ٓڄخٹ ٫ن ڃَُ رن ٷ٤َُ  - 
 ٫ن ٫يُ رن كخطڂ ٷخٽ9

حهلل اڅ أرِ ٻخڅ ّٜپ حٿَكڂ ًّٸَُ حٿ٬٠ْٲ ًّٴ٬پ ٻٌح ٷخٽ اڅ أرخٹ أٍحى  ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ-
ْٗجخ ٳؤىٍٻو ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍڃِ حٿْٜي ًٙ أؿي ڃخ أًٻْو رو اٙ حٿڄًَس ًحٿ٬ٜخ 
ٷخٽ أڃَ حٿيځ رڄخ ٗجض ػڂ حًٻَ حٓڂ حهلل ٫ِ ًؿپ ٷڀض ٬٣خځ ڃخ أى٫و اٙ طلَؿخ ٷخٽ ڃخ 

 ٟخ٫ٍض ٳْو نَٜحنْش ٳٚ ٳي٫و.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ڃـخٿي أهزَنِ ٫خڃَ كيػنِ ٫يُ رن كخطڂ  - 

 ٷخٽ9
٫ڀڄنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٜٚس ًحٿْٜخځ ٷخٽ ٛپ ٻٌح ًٻٌح ًٛڂ ٳبًح -

ٯخرض حٿ٘ڄْ ٳټپ ًحَٗد كظَ ّظزْن ٿٺ حٿو٢ْ حٕرْٞ ڃن حٿو٢ْ حٌٕٓى ًٛڂ ػٚػْن 
ٷزپ ًٿٺ ٳؤهٌص ه٤ْْن ڃن ٬َٗ أٌٓى ًأرْٞ ٳټنض أن٨َ ٳْيڄخ ٌّڃخ اٙ أڅ طٍَ حٿيٚٽ 

ٳٚ ّظزْن ٿِ ٳٌٻَص ًٿٺ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٠لٺ ًٷخٽ ّخ حرن كخطڂ انڄخ 
 ًحٹ رْخٝ حٿنيخٍ ڃن ٌٓحى حٿڀْپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٬ٗزش كيػنِ ٫زي حٿڄڀٺ رن ڃَْٔس ٫ن ٬ْٓي  - 
 9رن ؿزَْ ٷخٽ

ٷخٽ ٫يُ رن كخطڂ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍڃِ حٿْٜي ٳؤ٣ڀذ أػَه ر٬ي ٿْڀش ٳؤؿي ٳْو ٓيڄِ -
ٳٸخٽ اًح ًؿيص ٳْو ٓيڄٺ ًٿڂ ّؤٻپ ڃنو ٓز٪ ٳټپ ٳٌٻَطو ٕرِ رَ٘ ٳٸخٽ ٫ن ٬ْٓي رن 

 ؿزَْ ٫ن ٫يُ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ًؿيص ٳْو ٓيڄٺ ط٬ڀڂ أنو ٷظڀو ٳټپ.
أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ أرٌ آلٶ ٫ن ٫زي حهلل رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 

 ڃ٬ٸپ ٷخٽ9
 ٓڄ٬ض ٫يُ رن كخطڂ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حطٸٌح حٿنخٍ ًٿٌ ر٘ٶ طڄَس.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن حرن ٫ٌڅ ٫ن ڃلڄي ٫ن حرن  - 

 كٌّٴش ٷخٽ9
رن كخطڂ ٳٸڀض ىٌح ٫يُ ٳِ نخكْش حٿټٌٳش ٳڀٌ أطْظو ٳټنض أنخ  ٻنض أكيع كيػخ ٫ن ٫يُ-

حٿٌُ أٓڄ٬و ڃنو ٳؤطْظو ٳٸڀض انِ ٻنض أكيع ٫نٺ كيّؼخ ٳؤٍىص أڅ أٻٌڅ أنخ حٿٌُ أٓڄ٬و 
ڃنٺ ٷخٽ ٿڄخ ر٬غ حهلل ٫ِ ًؿپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٍَص ڃنو كظَ ٻنض ٳِ 

حٿٌُ أنخ ٳْو كظَ ٻنض ٿو أٗي  أٷَٜ أٍٝ حٿڄٔڀڄْن ڃڄخ ّڀِ حٿًَځ ٷخٽ ٳټَىض ڃټخنِ
ٻَحىْش ٿو ڃنِ ڃن كْغ ؿجض ٷخٽ ٷڀض ٓطْن ىٌح حٿَؿپ ٳٌحهلل اڅ ٻخڅ ٛخىٷخ ٳٖٓڄ٬ن 
ڃنو ًاڅ ٻخڅ ٻخًرخ ڃخ ىٌ ر٠خثَُ ٷخٽ ٳؤطْظو ًحٓظَ٘ٳنِ حٿنخّ ًٷخٿٌح ٫يُ رن كخطڂ 

خٽ ٷڀض ٫يُ رن كخطڂ ٷخٽ أ٧نو ٷخٽ ػٚع ڃَحٍ ٷخٽ ٳٸخٽ ٿِ ّخ ٫يُ رن كخطڂ أٓڀڂ طٔڀڂ ٷ
انِ ڃن أىپ ىّن ٷخٽ ّخ ٫يُ رن كخطڂ أٓڀڂ طٔڀڂ ٷخٽ ٷڀض انِ ڃن أىپ ىّن ٷخٿيخ ػٚػخ ٷخٽ 
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أنخ أ٫ڀڂ ريّنٺ ڃنٺ ٷخٽ ٷڀض أنض أ٫ڀڂ ريّنِ ڃنِ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ أٿْْ طَأّ ٷٌڃٺ ٷخٽ ٷڀض 
رڀَ ٷخٽ ٳٌٻَ ڃلڄي حٿَٻٌْٓش ٷخٽ ٻڀڄش أٿظڄٔيخ ّٸْڄيخ ٳظَٻيخ ٷخٽ ٳبنو ٙ ّلپ ٳِ ىّنٺ 

َرخ٩ ٷخٽ ٳڀڄخ ٷخٿيخ طٌح٬ٟض ڃنِ ىنْش ٷخٽ ًانِ ٷي أٍٍ أڅ ڃڄخ ّڄن٬ٺ هٜخٛش حٿڄ
طَحىخ ڃڄن كٌٿِ ًاڅ حٿنخّ ٫ڀْنخ أٿزخ ًحكيح ىپ ط٬ڀڂ ڃټخڅ حٿلَْس ٷخٽ ٷڀض ٷي ٓڄ٬ض ريخ 
ًٿڂ آطيخ ٷخٽ ٿظٌٗټن حٿ٬٨ْنش أڅ طوَؽ ڃنيخ رَْٰ ؿٌحٍ كظَ ط٤ٌٱ ٷخٽ ِّّي رن ىخًٍڅ 

٫يُ رن كخطڂ كظَ ط٤ٌٱ رخٿټ٬زش كيّغ ُ ػڂ ٍؿ٪ اٿَ ؿٌٍ ًٷخٽ ٌّنْ ٫ن كڄخى ؿٌح
ًٿظٌٗټن ٻنٌُ ٻٍَٔ رن ىَڃِ أڅ طٴظق ٷخٽ ٷڀض ٻٍَٔ رن ىَڃِ ٷخٽ ٻٍَٔ رن 
ىَڃِ ٷخٽ ٷڀض ٻٍَٔ رن ىَڃِ ٷخٽ ٻٍَٔ رن ىَڃِ ػٚع ڃَحص ًٿٌْٗټن أڅ ّزظِٰ 

ن حٿلَْس ڃن ّٸزپ ڃخٿو ڃنو ٛيٷش ٳٚ ّـي ٷخٽ ٳڀٸي ٍأّض ػنظْن ٷي ٍأّض حٿ٬٨ْنش طوَؽ ڃ
رَْٰ ؿٌحٍ كظَ ط٤ٌٱ رخٿټ٬زش ًٻنض ٳِ حٿوْپ حٿظِ ٯخٍص ًٷخٽ ٌّنْ ٫ن كڄخى 

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ليّغ أٯخٍص ٫ڀَ حٿڄيحثن ًأّڂ حهلل ٿظټٌنن حٿؼخٿؼش انو ٿ
 كيػنْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ُٻَّخ أهزَنِ ٫خٛڂ حٕكٌٽ ٫ن حٿ٬٘زِ  - 
 خطڂ٫9ن ٫يُ رن ك

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح ًٷ٬ض ٍڃْظٺ ٳِ حٿڄخء ٳَٰٵ ٳٚ طؤٻپ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ٫ڄًَ ّليع ٫ن ٫يُ رن كخطڂ أڅ ٍؿٚ ؿخءه ّٔؤٿو ٷخٽ ٳٔؤٿو ٫ن -

 أنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن كڀٲ ِٗء حٓظٸڀو ٳلڀٲ ػڂ ٷخٽ ٿٌٙ
٫ڀَ ّڄْن ٳَأٍ ٯَْىخ هَْح ڃنيخ ٳڀْؤص حٿٌُ ىٌ هَْ ًٿْټٴَ ٫ن ّڄْنو ٷخٽ أرٌ ٫زي 

 ڃخ ٓڄ٬ظو ٷ٢ ڃن أكي اٙ ڃن أرِ.كيّغ حٿَكڄن ىٌح 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ9 - 
ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زخى رن كزْٖ ّليع ٫ن ٫يُ رن كخطڂ ٷخٽ ؿخءص ٓڄ٬ض ٓڄخٹ رن كَد -

هْپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً ٷخٽ ٍٓپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ 
ر٬ٸَد ٳؤهًٌح ٫ڄظِ ًنخٓخ ٷخٽ ٳڀڄخ أطٌح ريڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳٜٴٌح 

نخ ٫ـٌُ ٻزَْس ڃخ رِ ڃن هيڃش ٳڄن ٫ڀِ ٿو ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل نؤٍ حٿٌحٳي ًحنٸ٤٪ حٿٌٿي ًأ
ڃن حهلل ٫ڀْٺ ٷخٽ ڃن ًحٳيٹ ٷخٿض ٫يُ رن كخطڂ ٷخٽ حٿٌُ ٳَ ڃن حهلل ًٌٍٓٿو ٷخٿض ٳڄن 
٫ڀِ ٷخٿض ٳڀڄخ ٍؿ٪ ًٍؿپ اٿَ ؿنزو نٍَ أنو ٫ڀِ ٷخٽ ٓڀْو كڄٚنخ ٷخٽ ٳٔؤٿظو ٳؤڃَ ٿيخ 

ٍحٯزخ أً ٍحىزخ ٳٸي أطخه ٷخٿض ٳؤطظنِ ٳٸخٿض ٿٸي ٳ٬ڀض ٳ٬ڀش ڃخ ٻخڅ أرٌٹ ّٴ٬ڀيخ ٷخٿض حثظو 
ٳٚڅ ٳؤٛخد ڃنو ًأطخه ٳٚڅ ٳؤٛخد ڃنو ٷخٽ ٳؤطْظو ٳبًح ٫نيه حڃَأس ًٛزْخڅ أً ٛزِ 
ٳٌٻَ ٷَريڂ ڃن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٬َٳض أنو ٿْْ ڃڀٺ ٻٍَٔ ًٙ ٷَْٜ ٳٸخٽ 

څ ّٸخٽ حهلل ٿو ّخ ٫يُ رن كخطڂ ڃخ أٳَٹ أڅ ّٸخٽ ٙ اٿو اٙ حهلل ٳيپ ڃن اٿو اٙ حهلل ڃخ أٳَٹ أ
أٻزَ ٳيپ ڃن ِٗء ىٌ أٻزَ ڃن حهلل ٫ِ ًؿپ ٷخٽ ٳؤٓڀڄض ٳَأّض ًؿيو حٓظزَ٘ ًٷخٽ اڅ 
حٿڄ٠ٌٰد ٫ڀْيڂ حٿْيٌى ًاڅ حٿ٠خٿْن حٿنٜخٍٍ ػڂ ٓؤٿٌه ٳلڄي حهلل ط٬خٿَ ًأػنَ ٫ڀْو ػڂ 
ٷخٽ أڃخ ر٬ي ٳڀټڂ أّيخ حٿنخّ أڅ طَٟوٌح ڃن حٿٴ٠پ حٍط٠ن حڃَإ رٜخ٩ رز٬ٞ ٛخ٩ 

ٷخٽ ٬ٗزش ًأٻؼَ ٫ڀڄِ أنو ٷخٽ رظڄَس ر٘ٶ طڄَس ًاڅ أكيٻڂ ٙٷِ حهلل رٸز٠ش رز٬ٞ ٷز٠ش 
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٫ِ ًؿپ ٳٸخثپ ڃخ أٷٌٽ أٿڂ أؿ٬ڀٺ ٓڄ٬ْخ رَْٜح أٿڂ أؿ٬پ ٿٺ ڃخٙ ًًٿيح ٳڄخًح ٷيڃض 
ٳْن٨َ ڃن رْن ّيّو ًڃن هڀٴو ٫ًن ّڄْنو ٫ًن ٗڄخٿو ٳٚ ّـي ْٗجخ ٳڄخ ّظٸِ حٿنخٍ اٙ 

ڂ طـيًه ٳزټڀڄش ٿْنش انِ ٙ أهَ٘ ٫ڀْټڂ حٿٴخٷش رٌؿيو ٳخطٸٌح حٿنخٍ ًٿٌ ر٘ٶ طڄَس ٳبڅ ٿ
ٿْنَٜنټڂ حهلل ط٬خٿَ ًٿ٤٬ْْنټڂ أً ٿْٴظلن ٿټڂ كظَ طَْٔ حٿ٬٨ْنش رْن حٿلَْس ًّؼَد أً 
أٻؼَ ڃخ طوخٱ حٿَٔٵ ٫ڀَ ٬٧ْنظيخ ٷخٽ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخه ٬ٗزش ڃخ ٙ أكْٜو 

 ًٷَأطو ٫ڀْو.
٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٍٳْ٪ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن  - 

 طڄْڂ رن ٣َٳش ٫ن ٫يُ رن كخطڂ ٷخٽ9
ؿخء ٍؿٚڅ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳظ٘يي أكيىڄخ ٳٸخٽ ڃن ٤ّ٪ حهلل -

ًٌٍٓٿو ٳٸي ٍٗي ًڃن ٬ّٜيڄخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رجْ حٿو٤ْذ أنض 
 ٷڂ.

 ْڂ أنزؤنخ ڃـخٿي ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ٫يُ رن كخطڂ ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ى٘ - 
ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ْٛي حٿټڀذ ٳٸخٽ اًح أٍٓڀض ٻڀزٺ حٿڄ٬ڀڂ -

 ٳٔڄْض ٫ڀْو ٳؤهٌ ٳؤىٍٻض ًٻخطو ٳٌٻو ًاڅ ٷظپ ٳټپ ٳبڅ أٻپ ڃنو ٳٚ طؤٻپ.
ُّي ٫ن أٌّد كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن  - 

٫ن ڃلڄي رن َّْٓن ٫ن أرِ ٫زْيس رن كٌّٴش ٫ن ٍؿپ ٷخٽ كڄخى ًى٘خځ ٫ن ڃلڄي ٫ن 
٫يُ رن كخطڂ كيّغ أرِ ٫زْيس ًٿڂ ٌّٻَ ٫ن ٍؿپ ٷخٽ كڄخى ٬ّنِ ٻنض أٓؤٽ حٿنخّ ٫ن 

ًىٌ اٿَ ؿنزِ ٙ أٓؤٽ ٫نو ٳؤطْظو ٳٔؤٿظو ٳٸخٽ ن٬ڂ ر٬غ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ليّغ ٳٌٻَ حٿ
 ٳټَىظو أٗي ڃخ ٻَىض ْٗجخ ٷ٫.٢ڀْو ًٓڀڂ كْن ر٬غ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن ڃلڄي رن أرِ ٫زْيس ٫ن ٍؿپ  - 
 ٷخٽ9

 رڀٰنِ ٫نٺ أكذ أڅ أٓڄ٬و ڃنٺ ٳٌٻَ حٿليّغ.كيّغ ٷڀض ٿ٬يُ رن كخطڂ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٓڄخٹ رن كَد ٫ن ڃَُ رن  - 

 ٫ن ٫يُ رن كخطڂ ٷخٽ9ٷ٤َُ 
ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أرِ ٻخڅ ّٜپ حٿَكڂ ًّٴ٬پ ًّٴ٬پ ٳيپ ٿو ٳِ ًٿٺ ٬ّنِ ڃن أؿَ -

 ٷخٽ اڅ أرخٹ ٣ڀذ أڃَح ٳؤٛخرو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى كيػنخ َّٗٺ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن هْؼڄش ٫ن حرن  - 

 ڃ٬ٸپ ٫ن ٫يُ رن كخطڂ ٷخٽ9
حطٸٌح حٿنخٍ ٷخٽ ٳؤٗخف رٌؿيو كظَ ٧ننخ أنو ّن٨َ اٿْيخ ػڂ  ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ-

ٷخٽ حطٸٌح حٿنخٍ ًأٗخف رٌؿيو ٷخٽ ٷخٽ ڃَطْن أً ػٚػخ حطٸٌح حٿنخٍ ًٿٌ ر٘ٶ طڄَس ٳبڅ ٿڂ 
 طـيًح ٳزټڀڄش ٣ْزش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ ؿََّ ٬ّنِ حرن كخُځ ٫ن  - 
 ٫يُ رن كخطڂ ٷخٽ٫9خٛڂ حٕكٌٽ ٫ن ٫خڃَ رن 

ٷڀض ّخ نِ حهلل انخ أىپ ْٛي ٳٸخٽ اًح ٍڃَ أكيٻڂ رٔيڄو ٳڀٌْٻَ حٓڂ حهلل ط٬خٿَ ٳبڅ ٷظپ -
ٳڀْؤٻپ ًاڅ ًٷ٪ ٳِ ڃخء ٳٌؿيه ڃْظخ ٳٚ ّؤٻڀو ٳبنو ٙ ّيٍُ ٿ٬پ حٿڄخء ٷظڀو ٳبڅ ًؿي ٓيڄو 
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ًح أٍٓپ ٳِ ْٛي ر٬ي ٌّځ أً حػنْن ًٿڂ ّـي ٳْو أػَح ٯَْ ٓيڄو ٳبڅ ٗخء ٳڀْؤٻڀو ٷخٽ ًا
٫ڀْو ٻڀزو ٳڀٌْٻَ حٓڂ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳبڅ أىٍٻو ٷي ٷظڀو ٳڀْؤٻپ ًاڅ أٻپ ڃنو ٳٚ ّؤٻپ ٳبنو 
انڄخ أڃٔٺ ٫ڀَ نٴٔو ًٿڂ ّڄٔٺ ٫ڀْو ًاڅ أٍٓپ ٻڀزو ٳوخٿ٢ ٻٚرخ ٿڂ ٌّٻَ حٓڂ حهلل ٫ڀْيخ 

 ٳٚ ّؤٻپ ٳبنو ٙ ّيٍُ أّيخ ٷظڀو.
٫ن ڃلڄي ٫ن أرِ ٫زْيس رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن كيػنخ ؿََّ - 

 كٌّٴش.
٫يُ رن كخطڂ ًأنخ ٳِ نخكْش حٿټٌٳش أٳٚ أٻٌڅ أنخ كيّغ أڅ ٍؿٚ ٷخٽ ٷڀض أٓؤٽ ٫ن -

ًٷخٽ ٳْو أٿٔض ٍٻٌْٓخ ٷڀض رڀَ ليّغ حٿٌُ أٓڄ٬و ٳؤطْظو ٳٸڀض أط٬َٳنِ ٷخٽ ن٬ڂ ٳٌٻَ حٿ
ًحٹ ٙ  ٷخٽ أًٿٔض طَأّ ٷٌڃٺ ٳٸڀض رڀَ ٷخٽ أًٿٔض طؤهٌ حٿڄَرخ٩ ٷخٽ ٷڀض رڀَ ٷخٽ

 ّلپ ٿٺ ٳِ ىّنٺ ٷخٽ ٳظٌح٬ٟض ڃنِ نٴِٔ ٳٌٻَ حٿليّغ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ُٻَّخ رن أرِ ُحثيس ٫ًخٛڂ حٕكٌٽ ٫ن  - 

 حٿ٬٘زِ ٫ن ٫يُ رن كخطڂ ٷخٽ9
ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ْٛي حٿڄ٬َحٝ ٳٸخٽ ڃخ أٛخد رليه ٳټپ ًڃخ -

ًٷٌْ ًٓؤٿض ٫ن ْٛي حٿټڀذ ٳٸخٽ اًح أٍٓڀض ٻڀزٺ ًًٻَص حٓڂ حهلل أٛخد ر٬َٟو ٳيٌ 
٫ڀْو ٳؤڃٔٺ ٫ڀْٺ ٳټپ ًاڅ ًؿيص ڃ٬و ٻڀزخ ٯَْ ٻڀزٺ ًٷي ٷظڀو ًهْ٘ض أڅ ّټٌڅ ٷي 

 أهٌه ڃ٬و ٳٚ طؤٻپ ٳبنٺ انڄخ ًٻَص حٓڂ حهلل ٫ڀَ ٻڀزٺ ًٿڂ طٌٻَه ٫ڀَ ٯَْه.
٬زش كيػنخ ٫زي حهلل رن أرِ حٿٔٴَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿٴَ كيػنخ ٗ - 

 ٫ن نخّ ًٻَىڂ ٬ٗزش ٫ن حٿ٬٘زِ ٷخٽ9
ٓڄ٬ض ٫يُ رن كخطڂ ٷخٽ ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿڄ٬َحٝ ٳٸخٽ -

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أٛخد رليه ٳټپ ًاًح أٛخد ر٬َٟو ٳٸظپ ٳبنو ًٷٌْ 
خٽ اًح أٍٓڀض ٻڀزٺ ًٓڄْض ٳؤهٌ ٳټپ ٳبًح ٳٚ طؤٻپ ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍٓپ ٻڀزِ ٷ

أٻپ ڃنو ٳٚ طؤٻپ ٳبنڄخ أڃٔٺ ٫ڀَ نٴٔو ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍٓپ ٻڀزِ ٳؤؿي ڃ٬و ٻڀزخ 
 آهَ ٙ أىٍُ أّيڄخ أهٌ ٷخٽ ٙ طؤٻپ ٳبنڄخ ٓڄْض ٫ڀَ ٻڀزٺ ًٿڂ طٔڂ ٫ڀَ ٯَْه.

حىْڂ ٫ن ٫يُ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ارَ - 
 كخطڂ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أٍٓڀض ٻڀزٺ ًٓڄْض ٳوخٿ٢ ٻٚرخ أهٍَ ٳؤهٌه -
ؿڄ٬ْخ ٳٚ طؤٻپ ٳبنٺ ٙ طيٍُ أّيڄخ أهٌه ًاًح ٍڃْض ٳٔڄْض ٳوَٷض ٳټپ ٳبڅ ٿڂ ّظوِٵ 

 ٳٚ طؤٻپ ًٙ طؤٻپ ڃن حٿڄ٬َحٝ اٙ ڃخ ًٻْض ًٙ طؤٻپ ڃن حٿزنيٷش اٙ ڃخ ًٻْض.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن ىڄخځ  - 

 حرن حٿلَع ٫ن ٫يُ رن كخطڂ ٷخٽ9
ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍٓپ ٻڀزِ حٿڄټڀذ ٷخٽ اًح أٍٓڀض ٻڀزٺ حٿڄټڀذ ًًٻَص حٓڂ حهلل -

ض ّخ ٳؤڃٔٺ ٫ڀْٺ ٳټپ ٷخٽ ٷڀض ًاڅ ٷظپ ٷخٽ ًاڅ ٷظپ ڃخ ٿڂ ّ٘خٍٻو ٻڀذ ٯَْه ٷخٽ ٷڀ
 ٌٍٓٽ حهلل ٳؤٍڃِ رخٿڄ٬َحٝ ٷخٽ ڃخ هِٵ ٳټپ ًڃخ أٛخد ر٬َٟو ٳٸظپ ٳٚ طؤٻپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿٌٿْي كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن  - 
 ارَحىْڂ ٫ن ىڄخځ ٫ن ٫يُ رن كخطڂ ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳٌٻَ ڃ٬نخه.
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 ػٕٗ. ػثذ اهلل تٓ أتٟ أٚفٝ سظٟ اهلل ذؼاٌٝؼذ٠س 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ حٿْ٘زخنِ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ أًٳَ ٷخٽ9 - 
ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ٳِ ٗيَ ٍڃ٠خڅ ٳڀڄخ ٯخرض حٿ٘ڄْ -

ٷخٽ حنِٽ ّخ ٳٚڅ ٳخؿيف ٿنخ ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٫ڀْٺ نيخٍ؟؟ ٷخٽ حنِٽ ٳخؿيف ٷخٽ ٳٴ٬پ 
ڀڄخ َٗد أًڃؤ رْيه اٿَ حٿڄَٰد ٳٸخٽ اًح ٯَرض حٿ٘ڄْ ىينخ ؿخء حٿڀْپ ٳنخًٿو ٳَ٘د ٳ

 ڃن ىينخ ٳٸي أٳ٤َ حٿٜخثڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ حٿْ٘زخنِ ٫ن ڃلڄي رن أرِ حٿڄـخٿي ڃٌٿَ  - 

رنِ ىخٗڂ ٷخٽ أٍٓڀنِ حرن ٗيحى ًأرٌ رَىس ٳٸخٽ حن٤ڀٶ اٿَ حرن أرِ أًٳَ ٳٸپ ٿو اڅ ٫زي 
 رن ٗيحى ًأرخ رَىس ّٸَثخنٺ حٿٔٚځ ًّٸٌٙڅ ىپ ٻنظڂ طٔڀٴٌڅ ٳِ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿزَ ًحٿ٬َْ٘ ًحٿِرْذ ٷخٽ ن٬ڂ ٻنخ نْٜذ ٯنخثڂ ٳِ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳنٔڀٴيخ ٳِ حٿزَ ًحٿ٬َْ٘ ًحٿظڄَ ًحٿِرْذ ٳٸڀض ٫ني ڃن ٻخڅ ٿو ٩ٍُ 

٩ٍُ ٳٸخٽ ڃخ ٻنخ نٔؤٿيڂ ٫ن ًٿٺ ٷخٽ ًٷخٙ ٿِ حن٤ڀٶ اٿَ ٫زي أً ٫ني ڃن ٿْْ ٿو 
حٿَكڄن رن أرُِ ٳخٓؤٿو ٷخٽ ٳخن٤ڀٶ ٳٔؤٿو ٳٸخٽ ڃؼپ ڃخ ٷخٽ حرن أرِ أًٳَ ٷخٽ ًٻٌح 

 كيػنخه أرٌ ڃ٬خًّش ٫ن ُحثيس ٫ن حٿْ٘زخنِ ٷخٽ ًحٿِّض.
ٿْ٘زخنِ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڄًَ رن حٿيْؼڂ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ح - 

 حرن أرِ أًٳَ ٷخٽ9
نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن نزٌْ حٿـَ حٕه٠َ ٷخٽ ٷڀض ٳخٕرْٞ ٷخٽ ٙ -

 أىٍُ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ كيػنخ أرٌ ٬ّٴٌٍ ٫زيُ ڃٌٿَ ٿيڂ ٷخٽ9 - 
٫ڀْو  ًىزض اٿَ حرن أرِ أًٳَ أٓؤٿو ٫ن حٿـَحى ٷخٽ ٯًِص ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

 ًٓڀڂ ٓض ٯًِحص نؤٻپ حٿـَحى.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ آلٶ حٿْ٘زخنِ ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض ٫زي حهلل حرن أرِ أًٳَ ٷخٽ ٻنخ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ٳٸخٽ ٿَؿپ -

ف حنِٽ ٳخؿيف ٿنخ ًٷخٽ ٓٴْخڅ ڃَس ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ حؿيف ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ حؿي
ٳـيف ٳَ٘د ٳڀڄخ َٗد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أًڃؤ رْيه نلٌ حٿڀْپ اً ٍأّظڂ 

 حٿڀْپ ٷي أٷزپ ڃن ىينخ ٳٸي أٳ٤َ حٿٜخثڂ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حٿْ٘زخنِ ٫ن حرن أرِ أًٳَ ٷخٽ9 - 
جٌح حٿٸيًٍ رڄخ أٛزنخ كڄَح هخٍؿخ ڃن حٿٸَّش ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٻٴ-

 ٳْيخ ٳٌٻَص ًٿٺ ٿ٬ْٔي رن ؿزَْ ٳٸخٽ انڄخ نيَ ٫نيخ أنيخ ٻخنض طؤٻپ حٿ٬ٌٍس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٫زْي رن حٿلٔن ٫ن  - 

 ٫زي حهلل رن أرِ أًٳَ ٷخٽ9
ڀيڂ ٍرنخ ٿٺ حٿلڄي ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٷخٽ ٓڄ٪ حهلل ٿڄن كڄيه ٷخٽ حٿ-

 ڃپء حٿٔڄٌحص ًڃپء حٍٕٝ ًڃپء ڃخ ٗجض ڃن ِٗء ر٬ي.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ أنزؤنخ ٿْغ ٫ن ڃيٍٹ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ  - 

 أًٳ9َ
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أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّي٫ٌ ٳْٸٌٽ حٿڀيڂ ٣يَنِ رخٿؼڀؾ ًحٿزَى ًحٿڄخء -
حٿو٤خّخ ٻڄخ ٣يَص حٿؼٌد حٕرْٞ ڃن حٿينْ ًرخ٫ي رْنِ  حٿزخٍى حٿڀيڂ ٣يَ ٷڀزِ ڃن

ًرْن ًنٌرِ ٻڄخ رخ٫يص رْن حٿڄَ٘ٵ ًحٿڄَٰد حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن ٷڀذ ٙ ّو٘٪ 
ًنٴْ ٙ ط٘ز٪ ًى٫خء ٙ ّٔڄ٪ ٫ًڀڂ ٙ ّنٴ٪ حٿڀيڂ انِ أ٫ًٌ رٺ ڃن ىئٙء حٍٕر٪ حٿڀيڂ 

 انِ أٓؤٿٺ ٫ْ٘ش طٸْش ًڃْظو ٌّٓش ًڃَّىح ٯَْ ڃوُِ.
يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ أٌّد ٫ن حٿٸخٓڂ حٿْ٘زخنِ ٫ن ٫زي حهلل ك - 

 رن أرِ أًٳَ ٷخٽ9
ٷيځ ڃ٬خً حٿْڄن أً ٷخٽ حٿ٘خځ ٳَأٍ حٿنٜخٍٍ طٔـي ٿز٤خٍٷظيخ ًأٓخٷٴظيخ ٳًَأ ٳِ نٴٔو -

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أكٶ أڅ ٨٬ّڂ ٳڀڄخ ٷيځ ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٍأّض 
خٍٍ طٔـي ٿز٤خٍٷظيخ ًأٓخٷٴظيخ ٳًَأص ٳِ نٴِٔ أنٺ أكٶ أڅ ط٨٬ڂ ٳٸخٽ ٿٌ ٻنض حٿنٜ

آڃَ أكي أڅ ّٔـي ٕكي ٕڃَص حٿڄَأس أڅ طٔـي ٿًِؿيخ ًٙ طئىُ حٿڄَأس كٶ حهلل ٫ِ 
ًؿپ ٫ڀْيخ ٻڀو كظَ طئىُ كٶ ًُؿيخ ٫ڀْيخ ٻڀو كظَ ٿٌ ٓؤٿيخ نٴٔيخ ًىِ ٫ڀَ ٧يَ 

 ٷظذ ٤٫ٕظو اّخه.
يػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خً رن ى٘خځ كيػنِ أرِ ٫ن حٿٸخٓڂ رن ٫ٌٱ ٍؿپ كيػنخ ٫زي حهلل ك - 

ڃن أىپ حٿټٌٳش أكي رنِ ڃَس رن ىڄخځ ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن أرْو ٫ن ڃ٬خً رن 
 ؿزپ ٷخٽ9

انو أطَ حٿ٘خځ ٳَأٍ حٿنٜخٍٍ ٳٌٻَ ڃ٬نخه اٙ أنو ٷخٽ ٳٸڀض ُٕ ِٗء طٜن٬ٌڅ ىٌح ٷخٿٌح -
ٳٸڀض نلن أكٶ أڅ نٜن٪ ىٌح رنزْنخ ٳٸخٽ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ىٌح ٻخڅ طلْش حٕنزْخء ٷزڀنخ 

٫ڀْو ًٓڀڂ انيڂ ٻٌرٌح ٫ڀَ أنزْخثيڂ ٻڄخ كَٳٌح ٻظخريڂ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ أريٿنخ هَْح ڃن ًٿٺ 
 حٿٔٚځ طلْش أىپ حٿـنش.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٷخٽ9 - 
ٷخٽ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أطخه ٷٌځ رٜيٷظيڂ  ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن أرِ أًٳَ-

 ٛڀَ ٫ڀْيڂ ٳؤطخه أرِ رٜيٷظو ٳٸخٽ حٿڀيڂ ٛپ ٫ڀَ آٽ أرِ أًٳَ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن آڄخ٫ْپ ٬ّنِ حرن أرِ هخٿي ٷخٽ9 - 
هيّـش ٷخٽ ن٬ڂ  ٷڀض ٿ٬زي حهلل رن أرِ أًٳَ ىپ رَ٘ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ-

 رَ٘ىخ رزْض ڃن ٷٜذ ٙ ٛوذ ٳْو ًٙ نٜذ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن آڄخ٫ْپ كيػنخ ٫زي حهلل رن أرِ أًٳَ ٷخٽ9 - 
ح٫ظڄَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٤خٱ رخٿزْض ػڂ هَؽ ٳ٤خٱ رْن حٿٜٴخ ًحٿڄًَس -

زو رِ٘ء ٳٔڄ٬ظو ّي٫ٌ ٫ڀَ حٕكِحد ًؿ٬ڀنخ نٔظَه ڃن أىپ ڃټش أڅ َّڃْو أكي أً ّْٜ
 ّٸٌٽ حٿڀيڂ ڃنِٽ حٿټظخد َّٓ٪ حٿلٔخد ىخُځ حٕكِحد حٿڀيڂ حىِڃيڂ ًُٿِٿيڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ڃخٿٺ رن ڃٌٰٽ ٫ن ٣ڀلش رن ڃَٜٱ  - 
 ٷخٽ9

ْٲ ٷڀض ٿ٬زي حهلل رن أرِ أًٳَ أًَٛ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رِ٘ء ٷخٽ ٙ ٷڀض ٳټ-
أڃَ حٿڄٔڀڄْن رخٿٌْٛش ٷخٽ أًَٛ رټظخد حهلل ٫ِ ًؿپ ٷخٽ ڃخٿٺ رن ڃٌٰٽ ٷخٽ ٣ڀلش ٷخٽ 
حٿيٌّپ رن َٗكزْپ أرٌ رټَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٻخڅ ّظؤڃَ ٫ڀَ؟؟ ًَٛ ٌٍٓٽ حهلل 
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ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًى أرٌ رټَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو أنو ًؿي ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ٴو روِحځ.٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ييح ٳوِځ أن

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ حٿڄ٬ٌٔىُ ٫ن ارَحىْڂ أرِ آڄخ٫ْپ  - 
 حٿٔټٔټِ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ أًٳَ ٷخٽ9

أطَ ٍؿپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ ٙ أٷَأ حٿٸَآڅ ٳڄَنِ رڄخ -
ڄي هلل ًٓزلخڅ حهلل ًٙ اٿو اٙ حهلل ّـِثنِ ڃنو ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷپ حٿل

ًحهلل أٻزَ ًٙ كٌٽ ًٙ ٷٌس اٙ رخهلل ٷخٽ ٳٸخٿيخ حٿَؿپ ًٷزٞ ٻٴو ٫ًي هڄٔخ ڃ٪ اريخڃو 
ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٌح هلل ط٬خٿَ ٳڄخ ٿنٴِٔ ٷخٽ ٷپ حٿڀيڂ حٯٴَ ٿِ ًحٍكڄنِ ٫ًخٳنِ 

يخڃو ٳخن٤ڀٶ ًحىينِ ًحٍُٷنِ ٷخٽ ٳٸخٿيخ ًٷزٞ ٫ڀَ ٻٴو حٕهٍَ ٫ًي هڄٔخ ڃ٪ ار
حٿَؿپ ًٷي ٷزٞ ٻٴْو ؿڄ٬ْخ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٸي ڃٖ ٻٴْو ڃن حٿوَْ ٷخٽ 
أرٌ ٫زي حٿَكڄن ًٻخڅ ٳِ ٻظخد أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ٳخثي رن ٫زي حٿَكڄن 

 ٷخٽ9
ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن أرِ أًٳَ ٷخٽ ٻنض ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤطخه ٯٚځ -
ٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ىينخ ٯٚڃخ ّظْڄخ ٿو أځ أٍڃڀش ًأهض ّظْڄش أ٬٣ڄنخ ڃڄخ أ٬٣ڄٺ حهلل ٳ

ر٤ٌٿو ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ًٻخڅ ليّغ ط٬خٿَ أ٤٫خٹ حهلل ڃڄخ ٫نيه كظَ طََٟ ٳٌٻَ حٿ
ٳِ ٻظخد أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ٳخثي رن ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن 

ؿپ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ىينخ أرِ أًٳَ ٷخٽ ؿخء ٍ
ٯٚڃخ ٷي حكظ٠َ ّٸخٽ ٿو ٷپ ٙ اٿو اٙ حهلل ٳٚ ّٔظ٤ْ٪ أڅ ّٸٌٿيخ ٳٸخٽ أٿْْ ٻخڅ ّٸٌٿيخ ٳِ 

ر٤ٌٿو ٳڀڂ ّليػنخ أرِ ريٌّن ليّغ كْخطو ٷخٽ رڀَ ٷخٽ ٳڄخ ڃن٬و ڃنيخ ٫ني ڃٌطو ٳٌٻَ حٿ
ٳخثي رن ٫زي حٿَكڄن أً ٻخڅ ٫نيه كيّغ و ٕنو ٿڂ َّٝ حٿليّؼْن َٟد ٫ڀْيڄخ ڃن ٻظخر

 ڃظًَٹ حٿليّغ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًكـخؽ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ  - 

 حٿڄوظخٍ ڃن رنِ أٓي ٷخٽ9
ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن أرِ أًٳَ ٷخٽ أٛخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٛلخرو -

ڃنِٙ ٳؤطَ ربنخء ٳـ٬پ ّٔٸِ أٛلخرو ًؿ٬ڀٌح ّٸٌٿٌڅ حَٗد ٳٸخٽ ٤٫ٖ ٷخٽ ٳنِٽ 
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓخٷِ حٿٸٌځ آهَىڂ كظَ ٓٸخىڂ ٻڀيڂ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ حٿْ٘زخنِ ٷخٽ9 - 
٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ًىٌ ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن أرِ أًٳَ ٷخٽ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

ٛخثڂ ٳي٫خ ٛخكذ ؟؟َٗحرو رَ٘حد ٳٸخٽ ٛخكذ َٗحرو ٿٌ أڃْٔض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ػڂ ى٫خه 
ٳٸخٽ ٿو ٿٌ أڃْٔض ػٚػخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ؿخء حٿڀْپ ڃن ىينخ ٳٸي 

 كپ حٗٳ٤خٍ أً ٻڀڄش ىٌح ڃ٬نخىخ.
ڄ٬نَ ٷخٙ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٫ًٴخڅ حٿ - 

 ٫ٴخڅ ٳِ كيّؼو كيػنخ ٬ْٓي رن ؿيڄخڅ ًٷخٽ ريِ ٳِ كيّؼو كيػنِ ٬ْٓي رن ؿيڄخڅ ٷخٽ9
ٻنخ ڃ٪ ٫زي حهلل رن أرِ أًٳَ ّٸخطپ حٿوٌحٍؽ ًٷي ٿلٶ ٯٚځ ٙرن أرِ أًٳَ رخٿوٌحٍؽ -

ڃخ ّٸٌٽ ٫يً حهلل ٷخٽ ٳنخىّنخه ّخ ٳًَُْ ىٌح حرن أرِ أًٳَ ٷخٽ ن٬ڂ حٿَؿپ ٿٌ ىخؿَ ٷخٽ 
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ّٸٌٽ ن٬ڂ حٿَؿپ ٿٌ ىخؿَ ٳٸخٽ ىـَس ر٬ي ىـَطِ ٷڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
َّىىىخ ػٚػخ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٣ٌرَ ٿڄن ٷظڀيڂ ػڂ ٷظڀٌه ٷخٽ 

 ٫ٴخڅ ٳِ كيّؼو ًٷظڀٌه ػٚػخ.
ٿلَ٘ؽ رن نزخطش حٿ٬زِٔ ٻٌٳِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ ح - 

 كيػنِ ٬ْٓي رن ؿيڄخڅ ٷخٽ9
أطْض ٫زي حهلل رن أرِ أًٳَ ًىٌ ڃلـٌد حٿزَٜ ٳٔڀڄض ٫ڀْو ٷخٽ ٿِ ڃن أنض ٳٸڀض أنخ -

٬ْٓي رن ؿيڄخڅ ٷخٽ ٳڄخ ٳ٬پ ًحٿيٹ ٷخٽ ٷڀض ٷظڀظو حُٕحٍٷش ٷخٽ ٿ٬ن حهلل حُٕحٍٷش ٿ٬ن حهلل 
ڀڂ أنيڂ ٻٚد حٿنخٍ ٷخٽ ٷڀض حُٕحٍٷش ًكيىڂ حُٕحٍٷش كيػنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ

أځ حٿوٌحٍؽ ٻڀيڂ ٷخٽ رڀَ حٿوٌحٍؽ ٻڀيخ ٷخٽ ٷڀض ٳبڅ حٿٔڀ٤خڅ ٨ّڀڂ حٿنخّ ًّٴ٬پ ريڂ ٷخٽ 
ٳظنخًٽ ّيُ ٳٰڄِىخ رْيه ٯڄِس ٗيّيس ػڂ ٷخٽ ًّلٺ ّخ حرن ؿڄيخڅ ٫ڀْٺ رخٿٌٔحى ح٨٫ٕڂ 

رْظو ٳؤهزَه رڄخ ط٬ڀڂ ٳبڅ ٷزپ ٫ڀْٺ رخٿٌٔحى ح٨٫ٕڂ اڅ ٻخڅ حٿٔڀ٤خڅ ّٔڄ٪ ڃنٺ ٳخثظو ٳِ 
 ڃنٺ ًاٙ ٳي٫و ٳبنٺ ٿٔض رؤ٫ڀڂ ڃنو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٫ڄًَ رن ڃَس أنزؤنِ ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن أرِ أًٳَ ٷخٽ ًٻخڅ ڃن أٛلخد حٿ٘ـَس ٷخٽ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل -

ڂ ٛپ ٫ڀَ آٽ ٳٚڅ ٷخٽ ٳآطخه أرِ رٜيٷظو ٳٸخٽ ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أطخه حٿَؿپ رٜيٷظو ٷخٽ حٿڀي
 حٿڀيڂ ٛپ ٫ڀَ آٽ أرِ أًٳَ.

 كيػخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫خٛڂ أنزؤنخ حٿيـَُ ٷخٽ9 - 
هَؿض ٳِ ؿنخُس رنض ٫زي حهلل رن أرِ أًٳَ ًىٌ ٫ڀَ رٰڀش ٿو كٌحء ٬ّنِ ٌٓىحء ٷخٽ -

ٷخٽ ٳٔڄ٬ظو ّٸٌٽ ٿو أّن حٿـنخُس ٷخٽ  ٳـ٬ڀن حٿنٔخء ّٸڀن ٿٸخثيه ٷيڃو أڃخځ حٿـنخُس ٳٴ٬پ
ٳٸخٽ هڀٴٺ ٷخٽ ٳٴ٬پ ًٿٺ ڃَس أً ڃَطْن ػڂ ٷخٽ أٿڂ أنيٺ أڅ طٸيڃنِ أڃخځ حٿـنخُس ٷخٽ 
ٳٔڄ٪ حڃَأس طڀظيځ ًٷخٽ ڃَس طَػِ ٳٸخٽ ڃو أٿڂ أنيټن ٫ن ىٌح اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

خ ٬ًٟض حٿـنخُس ًٓڀڂ ٻخڅ ّنيَ ٫ن حٿڄَحػِ ٿظٴٞ أكيحٻن ڃن ٫زَطيخ ڃخ ٗخءص ٳڀڄ
طٸيځ ٳټزَ ٫ڀْيخ أٍر٪ طټزَْحص ػڂ ٷخځ ىنْش ٳٔزق رو ر٬ٞ حٿٸٌځ ٳخنٴظپ ٳٸخٽ أٻنظڂ طًَڅ 
أنِ أٻزَ حٿوخڃٔش ٷخٿٌح ن٬ڂ ٷخٽ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح ٻزَ حٿَحر٬ش 

ڀٸخنخ ٷخځ ىنْش ٳڀڄخ ٬ًٟض حٿـنخُس ؿڀْ ًؿڀٔنخ اٿْو ٳٔجپ ٫ن ٿلٌځ حٿلڄَ حٕىڀْش ٳٸخٽ ط
ٌّځ هْزَ كڄَ أىڀْش هخٍؿخ ڃن حٿٸَّش ٳٌٷ٪ حٿنخّ ٳْيخ ٳٌرلٌىخ ٳبڅ حٿٸيًٍ ٿظٰڀِ 
رز٠٬يخ اً نخىٍ ڃنخىُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أىَّٸٌىخ ٳؤىَٷنخىخ ًٍأّض ٫ڀَ 

 ٫زي حهلل رن أرِ أًٳَ ڃ٤َٳخ ڃن هِ أه٠َ.
 أتٟ لرادج األٔصاسٞ؟؟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن حٿلـخؽ ٬ّنِ حٿٌٜحٱ رن أرِ كيػنخ ٫ - 
٫ؼڄخڅ ٫ن ّلَْ ٫ن حرن أرِ ٻؼَْ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ٷظخىس ًأرِ ٓڀڄش ٫ن أرِ ٷظخىس 

 ٷخٽ9
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ رنخ ٳْٸَأ ٳِ حٿ٨يَ ًحٿ٬َٜ ٳِ حٿَٻ٬ظْن -

طْن ًّٔڄ٬نخ حّٓش أكْخنخ ًٻخڅ ٤ٌّٽ ٳِ حٿَٻ٬ش حًٕٿَ ڃن حًٕٿْْن رٴخطلش حٿټظخد ًٌٍٓ
 حٿ٨يَ ًّٸَٜ ٳِ حٿؼخنْش ًٻٌح ٳِ حٿٜزق.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن حٿلـخؽ ٫ن ّلَْ رن أرِ  - 
 ٻؼَْ ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ ٷظخىس ٫ن أرْو9

 ّظنٴْ ٳِ حٗنخء ًاًح ىهپ حٿوٚء أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح َٗد أكيٻڂ ٳٚ-
ٳٚ ّظڄٔق رْڄْنو ًاًح رخٽ ٳٚ ّڄْ ًٻَه رْڄْنو ٷخٽ ّلَْ حرن أرِ ٻؼَْ كيػنِ ٫زي حهلل 
رن أرِ ٣ڀلش أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح أٻپ أكيٻڂ ٳٚ ّؤٻپ ر٘ڄخٿو ًاًح 

 ٤٬ِ ر٘ڄخٿو.َٗد ٳٚ َّ٘د ر٘ڄخٿو ًاًح أهٌ ٳٚ ّؤهٌ ر٘ڄخٿو ًاًح أ٤٫َ ٳٚ ّ
 ػؽ١ح اٌمشظٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٫ن ٤٫ْش حٿٸ٧َِ  - 
 ٷخٽ9

َِ ٳؤڃَ رِ حٿنزِ - ٫َٟض ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّځ ٷ٨َّش ٳ٘ټٌح ٳ
ًح ٳڀڂ ّـيًنِ أنزض ٳوڀَ ٫نِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّن٨ًَح اٿِ ىپ أنزض ر٬ي ٳن٨َ

 ًأٿلٸنِ رخٿٔزِ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ أنو ٓڄ٪ ٤٫ْش ّٸٌٽ ٻنض ٌّځ  - 

 كټڂ ٬ٓي ٳْيڂ ٯٚڃخ ٳڀڂ ّـيًنِ أنزض ٳيخ أنخ ًح رْن أ٧يَٻڂ.
 ػمثح تٓ اٌؽشز سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

ڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ أنزؤنخ أٌّد ٫ن ٫زي حهلل رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آ - 
 ڃڀْټش ٷخٽ كيػنِ ٫زْي رن أرِ ڃَّڂ ٫ن ٫ٸزش رن حٿلَع ٷخٽ9

٫زْي أكٴ٦ ٷخٽ طًِؿض حڃَأس ٳـخءطنخ حڃَأس ٌٓىحء ليّغ ًٷي ٓڄ٬ظو ڃن ٫ٸزش ًٿټنِ ٿ-
حرنش  ٳٸخٿض انِ ٷي أ٬ٍٟظټڄخ ٳؤطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض انِ ٷي طًِؿض ٳٚنش

ٳٚڅ ٳـخءطنخ حڃَأس ٌٓىحء ٳٸخٿض انِ ٷي أ٬ٍٟظټڄخ ًىِ ٻخًرش ٳؤ٫َٝ ٫نِ ٳؤطْظو ڃن 
 ٷزپ ًؿيو ٳٸڀض انيخ ٻخًرش ٳٸخٽ ٳټْٲ ريخ ًٷي ٫ُڄض أنيخ ٷي أ٬ٍٟظټڄخ ى٫يخ ٫نٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن آڄخ٫ْپ رن أڃْش ٫ن حرن أرِ ڃڀْټش ٫ن  - 
 ٫ٸزش رن حٿلَع ٷخٽ9

طًِؿض حرنش أرِ اىخد ٳـخءص حڃَأس ٌٓىحء ٳٌٻَص أنيخ أ٬ٍٟظنخ ٳؤطْض ٌٍٓٽ حهلل -
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڄض رْن ّيّو ٳټڀڄظو ٳؤ٫َٝ ٫نِ ٳٸڄض ٫ن ّڄْنو ٳؤ٫َٝ ٫نِ 

 ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل انڄخ ىِ ٌٓىحء ٷخٽ ًٻْٲ ًٷي ٷْپ.
خ أٌّد ٫ن حرن أرِ ڃڀْټش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ أرِ كيػن - 

 ٷخٽ9
كيػنِ ٫ٸزش رن حٿلَع ٷخٽ أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿن٬ْڄخڅ ًٷي َٗد -

حٿوڄَ ٳؤڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٳِ حٿزْض ٳ٠َرٌه رخّٕيُ ًحٿـَّي 
 ًحٿن٬خٽ ٷخٽ ًٻنض ٳْڄن َٟرو.

 رن ٬ْٓي رن أرِ كْٔن ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٫ڄَ  - 
أهزَنِ ٫زي حهلل رن أرِ ڃڀْټش ٫ن ٫ٸزش رن حٿلَع ٷخٽ ٛڀْض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٬َٜ ٳڀڄخ ٓڀڂ ٷخځ ٬َّٓخ ٳيهپ ٫ڀَ ر٬ٞ نٔخثو ػڂ هَؽ ًٍأٍ ڃخ ٳِ 
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ًؿٌه حٿٸٌځ ڃن ط٬خؿزيڂ ٿ٫َٔظو ٷخٽ ًٻَص ًأنخ ٳِ حٿٜٚس طزَح ٫نينخ ٳټَىض أڅ ّڄِٔ 
 ّزْض ٫نينخ ٳؤڃَص رٸٔڄو.أً 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي كيػنخ ٫ڄَ رن ٬ْٓي ٫ن حرن أرِ ڃڀْټش ٫ن  - 
٫ٸزش رن حٿلَع ٷخٽ حنَٜٱ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كْن ٛڀَ حٿ٬َٜ ٳٌٻَ 

 ڃ٬نخه.
 أتٟ ٔع١ػ اٌغٍّٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

نخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ى٘خځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن ٓخٿڂ رن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 
 حٿـ٬ي ٫ن ڃ٬يحڅ رن أرِ ٣ڀلش ٫ن أرِ نـْق حٿٔڀڄِ ٷخٽ9

كخَٛنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كٜن حٿ٤خثٲ أً ٷَٜ حٿ٤خثٲ ٳٸخٽ ڃن -
رڀٮ رٔيڂ ٳِ ٓزْپ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳڀو ىٍؿش ٳِ حٿـنش ٳزڀٰض ٌّڃجٌ ٓظش ٫َ٘ ٓيڄخ ًڃن 

ٔيڂ ٳِ ٓزْپ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳيٌ ٿو ٫يٽ ڃلٍَ ًڃن أٛخرو ْٗذ ٳِ ٓزْپ حهلل ٫ِ ٍڃَ ر
ًؿپ ٳيٌ ٿو نٌٍ ٌّځ حٿٸْخڃش ًأّڄخ ٍؿپ أ٫ظٶ ٍؿٚ ڃٔڀڄخ ؿ٬پ حهلل ٫ِ ًؿپ ًٷخء ٻپ 
٨٫ڂ ڃن ٨٫خڃو ٨٫ڄخ ڃن ٨٫خځ ڃلٍَه ڃن حٿنخٍ ًأّڄخ حڃَأس ڃٔڀڄش أ٫ظٸض حڃَأس 

ڃن ٨٫خڃيخ ٨٫ڄخ ڃن ٨٫خځ ڃلٍَىخ ڃن  ڃٔڀڄش ٳبڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ؿخ٫پ ًٷخء ٻپ ٨٫ڂ
 حٿنخٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد ٫ن ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ٓخٿڂ رن أرِ  - 
 حٿـ٬ي حٿ٤ٰٴخنِ ٫ن ڃ٬يحڅ رن أرِ ٣ڀلش حٿ٬ْڄَُ ٫ن أرِ نـْق حٿٔڀڄِ ٷخٽ9

 كخَٛنخ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كٜن حٿ٤خثٲ ٳٔڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-
٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن ٍڃَ رٔيڂ ٳِ ٓزْپ حهلل ٳزڀٰو ٳڀو ىٍؿش ٳِ حٿـنش ٳٸخٽ ٍؿپ ّخ نزِ 
حهلل اڅ ٍڃْض ٳزڀٰض ٳڀِ ىٍؿش ڃن حٿـنش ٷخٽ ٳَڃَ ٳزڀٮ ٷخٽ ٳزڀٰض ٌّڃجٌ ٓظش ٫َ٘ 

 ٓيڄخ ٳٌٻَ ڃ٬نخه.
 ٛوَ حٿٰخڃيُ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.كيّغ طڄخځ 

ن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٬ّڀَ رن ٤٫خء ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي ر - 
 ٫ڄخٍس رن كيّي حٿزـڀِ ٫ن ٛوَ حٿٰخڃيُ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

حٿڀيڂ رخٍٹ ٕڃظِ ٳِ رټٌٍىخ ٷخٽ ٳټخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ر٬غ َّٓش -
يخٍ ٳټؼَ ر٬ؼيخ أًٽ حٿنيخٍ ًٻخڅ ٛوَ ٍؿٚ طخؿَح ٳټخڅ ٙ ّز٬غ ٯڀڄخنو اٙ ڃن أًٽ حٿن

 ڃخٿو كظَ ٙ ّيٍُ أّن ٠ّ٪ ڃخٿو.
 عف١اْ اٌصمفٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٫ن ٬ّڀَ رن ٤٫خء ٫ن ٫زي حهلل رن ٓٴْخڅ حٿؼٸٴِ  - 
 ٫ن أرْو9

أڅ ٍؿٚ ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًٷي ٷخٽ ىْ٘ڂ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃَنِ ٳِ حٗٓٚځ رؤڃَ ٙ -
 نو أكيح ر٬يٹ ٷخٽ ٷپ آڃنض رخهلل ػڂ حٓظٸڂ ٷخٽ ٷڀض ٳڄخ أطٸِ ٳؤًڃؤ اٿَ ٿٔخنو.أٓؤٽ ٫
 ػّشٚ تٓ ػثغح سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ كيػنخ نٌف رن ٷْْ ٫ن أ٬ٗغ رن  - 
 ؿخرَ حٿليحنِ ٫ن ڃټلٌٽ ٫ن ٫ڄًَ رن ٫زٔش ٷخٽ9
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حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ْٗن ٻزَْ ّي٫ڂ ٫ڀَ ٫ٜخ ٿو ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ ؿخء ٍؿپ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ -
حهلل اڅ ٿِ ٯيٍحص ًٳـَحص ٳيپ ّٰٴَ ٿِ ٷخٽ أٿٔض ط٘يي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ٷخٽ رڀَ ًأٗيي 

 أنٺ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٷي ٯٴَ ٿٺ ٯيٍحطٺ ًٳـَحطٺ.
زِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ كيػنخ كَِّ رن ٫ؼڄخڅ ًىٌ حٿَك - 

 كيػنخ ٓڀْڂ رن ٫خڃَ ٫ن ٫ڄًَ رن ٫زٔش ٷخٽ9
أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ر٬ټخ٥ ٳٸڀض ڃن طز٬ٺ ٫ڀَ ىٌح حٕڃَ ٳٸخٽ -

كَ ٫ًزي ًڃ٬و أرٌ رټَ ًرٚٽ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيڄخ ٳٸخٽ ٿِ حٍؿ٪ كظَ ّڄټن حهلل ٫ِ 
ْجخ ط٬ڀڄو ًأؿيڀو ٙ ًؿپ ٿٌَٓٿو ٳؤطْظو ر٬ي ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ؿ٬ڀنِ حهلل ٳيحءٹ ٗ

٠َّٹ ًّنٴ٬نِ حهلل ٫ِ ًؿپ رو ىپ ڃن ٓخ٫ش أٳ٠پ ڃن ٓخ٫ش ًىپ ڃن ٓخ٫ش ّظٸَ ٳْيخ 
ٳٸخٽ ٿٸي ٓؤٿظنِ ٫ن ِٗء ڃخ ٓؤٿنِ ٫نو أكي ٷزڀٺ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ّظيٿَ ٳِ ؿٌٱ حٿڀْپ 
ٳْٰٴَ اٙ ڃخ ٻخڅ ڃن حٿَ٘ٹ ًحٿزِٰ ٳخٿٜٚس ڃ٘يٌىس ڃل٠ٌٍس ٳٜپ كظَ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ 

ٳخٷَٜ ٫ن حٿٜٚس ٳبنيخ ط٤ڀ٪ رْن ٷَنِ ٤ْٗخڅ ًىِ ٛٚس حٿټٴخٍ كظَ  ٳبًح ٣ڀ٬ض
طَطٴ٪ ٳبًح حٓظٸڀض حٿ٘ڄْ ٳٜپ ٳبڅ حٿٜٚس ڃل٠ٌٍس ڃ٘يٌىس كظَ ٬ّظيٽ حٿنيخٍ ٳبًح 
ح٫ظيٽ حٿنيخٍ ٳؤٷَٜ ٫ن حٿٜٚس ٳبنيخ ٓخ٫ش طٔـَ ٳْيخ ؿينڂ كظَ ّٴِء حٿٴِء ٳبًح ٳخء 

طيٿَ حٿ٘ڄْ ٿڀًَٰد ٳبًح طيٿض ٳؤٷَٜ حٿٴِء ٳٜپ ٳبڅ حٿٜٚس ڃل٠ٌٍس ڃ٘يٌىس كظَ 
 ٫ن حٿٜٚس كظَ طْٰذ حٿ٘ڄْ ٳبنيخ طْٰذ ٫ڀَ ٷَنِ ٤ْٗخڅ ًىِ ٛٚس حٿټٴخٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ ٬ّڀَ رن ٤٫خء ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ  - 
 ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٫ڄًَ رن ٫زٔش ٷخٽ9

٬ٺ ٫ڀَ أڃَٹ ىٌح ٷخٽ كَ ٫ًزي ٬ّنِ أرخ أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض ڃن طخر-
رټَ ًرٚٽ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيڄخ ًٻخڅ ٫ڄًَ ّٸٌٽ ر٬ي ًٿٺ ٳڀٸي ٍأّظنِ ًانِ ٿَر٪ 

 حٗٓٚځ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ كيػنخ كـخؽ ٬ّنِ حرن ىّنخٍ ٫ن ڃلڄي رن  - 

 ًٻٌحڅ ٫ن ٗيَ رن كٌٗذ ٫ن ٫ڄًَ رن ٫زٔش ٷخٽ9
هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃن طز٬ٺ ٫ڀَ ىٌح حٕڃَ ٷخٽ أطْض ٌٍٓٽ ح-

كَ ٫ًزي ٷڀض ڃخ حٗٓٚځ ٷخٽ ٣ْذ حٿټٚځ ًا٬٣خځ حٿ٬٤خځ ٷڀض ڃخ حّٗڄخڅ ٷخٽ حٿٜزَ 
ًحٿٔڄخكش ٷخٽ ٷڀض أُ حٗٓٚځ أٳ٠پ ٷخٽ ڃن ٓڀڂ حٿڄٔڀڄٌڅ ڃن ٿٔخنو ًّيه ٷخٽ ٷڀض أُ 

ُ حٿٜٚس أٳ٠پ ٷخٽ ٣ٌٽ حٿٸنٌص ٷخٽ ٷڀض أُ حّٗڄخڅ أٳ٠پ ٷخٽ هڀٶ كٔن ٷخٽ ٷڀض أ
حٿيـَس أٳ٠پ ٷخٽ أڅ طيـَ ڃخ ٻَه ٍرٺ ٫ِ ًؿپ ٷخٽ ٷڀض ٳؤُ حٿـيخى أٳ٠پ ٷخٽ ڃن 
٫ٸَ ؿٌحىه ًأىَّٶ ىڃو ٷخٽ ٷڀض أُ حٿٔخ٫خص أٳ٠پ ٷخٽ ؿٌٱ حٿڀْپ حٓهَ ػڂ حٿٜٚس 

َ طٜڀِ ڃټظٌرش ڃ٘يٌىس كظَ ٤ّڀ٪ حٿٴـَ ٳبًح ٣ڀ٪ حٿٴـَ ٳٚ ٛٚس اٙ حٿَٻ٬ظْن كظ
حٿٴـَ ٳبًح ٛڀْض ٛٚس حٿٜزق ٳؤڃٔٺ ٫ن حٿٜٚس كظَ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ٳبًح ٣ڀ٬ض 
حٿ٘ڄْ ٳبنيخ ط٤ڀ٪ ٳِ ٷَنِ ٤ْٗخڅ ًاڅ حٿټٴخٍ ّٜڀٌڅ ٿيخ ٳؤڃٔٺ ٫ن حٿٜٚس كظَ 
طَطٴ٪ ٳبًح حٍطٴ٬ض ٳخٿٜٚس ڃټظٌرش ڃ٘يٌىس كظَ ّٸٌځ حٿ٨پ ٷْخځ حٿَڃق ٳبًح ٻخڅ ٻٌٿٺ 

ڃخٿض ٳخٿٜٚس ڃټظٌرش ڃ٘يٌىس كظَ طَٰد حٿ٘ڄْ ٳؤڃٔٺ ٫ن حٿٜٚس كظَ طڄْپ ٳبًح 
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ٳبًح ٻخڅ ٫ني ٯًَريخ ٳؤڃٔٺ ٫ن حٿٜٚس ٳبنيخ طَٰد أً طْٰذ ٳِ ٷَنِ ٤ْٗخڅ ًاڅ 
 حٿټٴخٍ ّٜڀٌڅ ٿيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ حٿٴْٞ ٫ن ٓڀْڂ رن ٫خڃَ  - 
 ٷخٽ9

وَؽ ڃ٬خًّش ٷخٽ ٳـ٬پ َّْٔ ٳِ أٍٟيڂ ٻخڅ رْن ڃ٬خًّش ًرْن ٷٌځ ڃن حٿًَځ ٫يي ٳ-
كظَ ّنٸ٠ٌح ٳَْْٰ ٫ڀْيڂ ٳبًح ٍؿپ ّنخىُ ٳِ نخكْش حٿنخّ ًٳخء ٙ ٯيٍ ٳبًح ىٌ ٫ڄًَ 
رن ٫زٔش ٳٸخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن ٻخڅ رْنو ًرْن ٷٌځ ٫يي 

 ٳٚ ّ٘ي ٫ٸيس ًٙ ّلپ كظَ ّڄ٠ِ أڃيىخ أً ّنزٌ اٿْيڂ ٫ڀَ ٌٓحء.
خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ حٿٴَؽ كيػنخ ٿٸڄخڅ ٫ن أرِ كيػن - 

 أڃخڃش ٫ن ٫ڄًَ رن ٫زٔش حٿٔڀڄِ ٷخٽ9
ٷڀض ٿو كيػنخ كيّؼخ ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْْ ٳْو حنظٸخٙ ًٙ ًىڂ -

حٿلنغ أىهڀو حهلل  ٷخٽ ٓڄ٬ظو ّٸٌٽ ڃن ًٿي ٿو ػٚػش أًٙى ٳِ حٗٓٚځ ٳڄخطٌح ٷزپ أڅ ّزڀٌٰح
٫ِ ًؿپ حٿـنش رَكڄظو اّخىڂ ًڃن ٗخد ْٗزش ٳِ ٓزْپ حهلل ٫ِ ًؿپ ٻخنض ٿو نٌٍح ٌّځ 
حٿٸْخڃش ًڃن ٍڃَ رٔيڂ ٳِ ٓزْپ حهلل ٫ِ ًؿپ رڀٮ رو حٿ٬يً أٛخد أً أه٤ؤ ٻخڅ ٿو ٻ٬يٽ 
ٍٷزش ًڃن أ٫ظٶ ٍٷزش ڃئڃنش أ٫ظٶ حهلل رټپ ٠٫ٌ ڃنيخ ٠٫ٌح ڃنو ڃن حٿنخٍ ًڃن أنٴٶ 

ٓزْپ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳبڅ ٿڀـنش ػڄخنْش أرٌحد ّيهڀو حهلل ٫ِ ًؿپ ڃن أُ رخد  ًُؿْن ٳِ
 ٗخء ڃنيخ حٿـنش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنِ ٫زي حٿلڄْي كيػنِ ٗيَ كيػنِ أرٌ ٣ْزش  - 
 ٷخٽ9

اڅ َٗكزْپ رن حٿٔڄ٢ ى٫خ ٫ڄًَ رن ٫زٔش حٿٔڀڄِ ٳٸخٽ ّخ حرن ٫زٔش ىپ أنض ڃليػِ -
أنض ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْْ ٳْو طِّي ًٙ ٻٌد ًٙ طليػنْو  كيّؼخ ٓڄ٬ظو

٫ن آهَ ٓڄ٬و ڃنو ٯَْٹ ٷخٽ ن٬ڂ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ حهلل 
٫ِ ًؿپ ّٸٌٽ ٷي كٸض ڃلزظِ ٿڀٌّن ّظلخرٌڅ ڃن أؿڀِ ًكٸض ڃلزظِ ٿڀٌّن ّظٜخٳٌڅ 

ؿڀِ ًكٸض ڃلزظِ ٿڀٌّن ّظزخًٿٌڅ ڃن أؿڀِ ڃن أؿڀِ ًكٸض ڃلزظِ ٿڀٌّن ّظِحًًٍڅ ڃن أ
ًكٸض ڃلزظِ ٿڀٌّن ّظنخًَٛڅ ڃن أؿڀِ ًٷخٽ ٫ڄًَ رن ٫زٔش ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ أّڄخ ٍؿپ ٍڃَ رٔيڂ ٳِ ٓزْپ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳزڀٮ ڃو٤جخ أً ڃْٜزخ 

هلل ٳيِ ٿو ٳڀو ڃن حٓؿَ ٻَٷزش ٬ّظٸيخ ڃن ًٿي آڄخ٫ْپ ًأّڄخ ٍؿپ ٗخد ْٗزش ٳِ ٓزْپ ح
نٌٍح ًأّڄخ ٍؿپ ڃٔڀڂ أ٫ظٶ ٍؿٚ ڃٔڀڄخ ٳټپ ٠٫ٌ ڃن حٿڄ٬َظٶ ر٠٬ٌ ڃن حٿڄ٬ِظٶ ٳيحء 
ٿو ڃن حٿنخٍ ًأّڄخ حڃَأس ڃٔڀڄش أ٫ظٸض حڃَأس ڃٔڀڄش ٳټپ ٠٫ٌ ڃن حٿڄ٬َظٸش ر٠٬ٌ ڃن 
حٿڄ٬ِظٸش ٳيحء ٿيخ ڃن حٿنخٍ ًأّڄخ ٍؿپ ڃٔڀڂ ٷيځ هلل ٫ِ ًؿپ ڃن ٛڀزو ػٚػش ٿڂ ّزڀٌٰح 

أس ٳيڂ ٿو ٓظَح ڃن حٿنخٍ ًأّڄخ ٍؿپ ٷخځ اٿَ ًٌٟء َّّي حٿٜٚس ٳؤكَٜ حٿلنغ أً حڃَ
حٿٌٌٟء اٿَ أڃخٻنو ٓڀڂ ڃن ٻپ ًنذ أً ه٤ْجش ٿو ٳبڅ ٷخځ اٿَ حٿٜٚس ٍٳ٬و حهلل ٫ِ ًؿپ 

ڃن ليّغ ريخ ىٍؿش ًاڅ ٷ٬ي ٷ٬ي ٓخٿڄخ ٳٸخٽ َٗكزْپ رن حٿٔڄ٢ أأنض ٓڄ٬ض ىٌح حٿ
ش ٷخٽ ن٬ڂ ًحٿٌُ ٙ اٿو اٙ ىٌ ٿٌ أنِ ٿڂ أٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ حرن ٫زٔ

ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯَْ ڃَس أً ڃَطْن أً ػٚع أً أٍر٪ أً ليّغ ىٌح حٿ
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هڄْ أً ٓض أً ٓز٪ ٳخنظيَ ٫ني ٓز٪ ڃخ كڀٴض ٬ّنِ ڃخ رخٿْض اڅ ٙ أكيع رو أكيح ڃن 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.حٿنخّ ًٿټنِ ًحهلل ڃخ أىٍُ ٫يى ڃخ ٓڄ٬ظو ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنِ كٌْس رن َّٗق كيػنخ رٸْش كيػنخ رلَْ رن ٬ٓي ٫ن  - 
 هخٿي رن ڃ٬يحڅ ٫ن ٻؼَْ رن ڃَس ٫ن ٫ڄًَ رن ٫زٔش9

أنو كيػيڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن رنَ هلل ڃٔـيح ٿٌْٻَ حهلل ٫ِ ًؿپ -
أ٫ظٶ نٴٔخ ڃٔڀڄش ٻخنض ٳيّظو ڃن ؿينڂ ًڃن ٗخد ْٗزش  ٳْو رنَ حهلل ٿو رْظخ ٳِ حٿـنش ًڃن

 ٳِ ٓزْپ حهلل ٫ِ ًؿپ ٻخنض ٿو نٌٍح ٌّځ حٿٸْخڃش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس ٷخٽ كيػنخ كَِّ كيػنخ ٓڀْڂ رن ٫خڃَ  - 

َٗكزْپ رن حٿٔڄ٢ كْن ٷخٽ ٿ٬ڄًَ رن ٫زٔش كيػنخ كيّؼخ ٿْْ ٳْو طِّي ًٙ كيّغ 
 ٽ ٫ڄ9ًَنٸٜخڅ ٳٸخ

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن أ٫ظٶ ٍٷزش ڃٔڀڄش ٻخنض ٳټخٻو ڃن حٿنخٍ -
 ٠٫ٌح ر٠٬ٌ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫زْي أرٌ ىًّ حٿْلٜزِ  - 
 كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ٫خثٌ حٿؼڄخٿِ ٫ن ٫ڄًَ رن ٫زٔش حٿٔڀڄِ ٷخٽ9

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َٗ ٷزْڀظْن ٳِ حٿ٬َد نـَحڅ ًرنٌ طٰڀذ.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ حرن ٫ْخٕ كيػنِ َٗكزْپ رن ڃٔڀڂ  - 

 ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ِّّي رن ڃٌىذ حٕڃڀٌٻِ ٫ن ٫ڄًَ رن ٫زٔش حٿٔڀڄِ ٷخٽ9
ٓٺ ٫ًڀَ هٌٙڅ هٌٙڅ ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿٔټٌڅ ًحٿٔټخ-

 حٿ٬خٿْش ٫ًڀَ حٕڃڀٌٹ أڃڀٌٹ ٍىڃخڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ رن نخٳ٪ كيػنخ حرن ٫ْخٕ ٫ن ٫زي حٿ٬ِِّ رن  - 

٫زي حهلل ٫ن كڄْي رن ٫ٸزش ٫ن َٗكزْپ رن حٿٔڄ٢ ٫ن ٫ڄًَ رن ٫زٔش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ٳٌحٵ نخٷش كَځ حهلل ٫ڀَ ًؿيو حٿنخٍ.ڃن ٷخطپ ٳِ ٓزْپ حهلل ٫ِ ًؿپ -
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس كيػنخ ٛٴٌحڅ رن ٫ڄًَ كيػنِ َّٗق رن  - 

 ٫زْي ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن ٫خثٌ حُٕىُ ٫ن ٫ڄًَ رن ٫زٔش حٿٔڀڄِ ٷخٽ9
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬َّٝ ٌّڃخ هْٚ ٫ًنيه ٫ْْنش رن كٜن رن ريٍ -

حٍُ ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنخ أٳَّ رخٿوْپ ڃنٺ ٳٸخٽ ٫ْْنش ًأنخ حٿٴِ
أٳَّ رخٿَؿخٽ ڃنٺ ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻْٲ ًحٹ ٷخٽ هَْ حٿَؿخٽ 
ٍؿخٽ ّلڄڀٌڅ ٌْٓٳيڂ ٫ڀَ ٫ٌحطٸيڂ ؿخ٫ڀْن ٍڃخكيڂ ٫ڀَ ڃنخٓؾ هٌْٿيڂ ٙرٌٔح حٿزًَى 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻٌرض رپ هَْ حٿَؿخٽ ٍؿخٽ أىپ حٿْڄن  ڃن أىپ نـي ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ
ًحّٗڄخڅ ّڄخڅ اٿَ ٿوڂ ًؿٌحځ ٫ًخڃڀش ًڃؤٻٌٽ كڄَْ هَْ ڃن آٻڀيڂ ًك٠َڃٌص هَْ 
ڃن رنِ حٿلَع ًٷزْڀش هَْ ڃن ٷزْڀش ًٷزْڀش َٗ ڃن ٷزْڀش ًحهلل ڃخ أرخٿِ أڅ ّيڀٺ حٿلخٍػخڅ 

خء ًأر٬٠ش ًأهظيڂ حٿ٬ڄَىس ػڂ ٻٚىڄخ ٿ٬ن حهلل حٿڄڀٌٹ حٍٕر٬ش ؿڄيحء ًڃوٌٓخء ًڃَ٘ه
ٷخٽ أڃَنِ ٍرِ ٫ِ ًؿپ أڅ أٿ٬ن ٷَّ٘خ ڃَطْن ٳڀ٬نظيڂ ًأڃَنِ أڅ أٛڀِ ٫ڀْيڂ ٳٜڀْض 
٫ڀْيڂ ڃَطْن ػڂ ٷخٽ ٫ْٜش ٫ٜض حهلل ًٌٍٓٿو ٯَْ ٷْْ ًؿ٬يس ٫ًْٜش ػڂ ٷخٽ ٕٓڀڂ 



  

 

 

Page 526 of 608 

 الجزءالرابع المسند لإلمام أحمد بن حنبل

ًٯٴخٍ ًڃِّنش ًأه٣ٚيڂ ڃن ؿيْنش هَْ ڃن رنِ أٓي ًطڄْڂ ًٯ٤ٴخڅ ًىٌحُڅ ٫ني حهلل 
ؿپ ٌّځ حٿٸْخڃش ػڂ ٷخٽ َٗ ٷزْڀظْن ٳِ حٿ٬َد نـَحڅ ًرنٌ طٰڀذ ًأٻؼَ حٿٸزخثپ ٳِ ٫ِ ً

 حٿـنش ڃٌكؾ ًڃؤٻٌٽ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ ٷخٽ أرٌ حٿڄَْٰس ٷخٽ ٛٴٌحڅ ًڃؤٻٌٽ كڄَْ هَْ ڃن  - 

 آٻڀيخ ٷخٽ ڃن ڃ٠َ هَْ ڃڄن رٸِ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ ٷخٽ9 - 
خ أرٌ رټَ رن ٫زي حهلل ٫ن كزْذ رن ٫زْي ٫ن ٫ڄًَ رن ٫زٔش ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل كيػن-

٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٛٚس حٿڀْپ ڃؼنَ ڃؼنَ ًؿٌٱ حٿڀْپ حٓهَ أؿٌرو ى٫ٌس ٷڀض أًؿزو ٷخٽ ٙ 
 رپ أؿٌرو ٬ّنِ رٌٿٺ حٗؿخرش.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ٷخٽ9 - 
حهلل ٫ن ٤٫ْش رن ٷْْ ٫ن ٫ڄًَ رن ٫زٔش كيػنخ أرٌ حٿْڄخڅ ٷخٽ كيػنخ أرٌ رټَ رن ٫زي -

 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼپ ًٿٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ڃ٬ٜذ كيػنخ أرٌ رټَ ٫ن ٤٫ْش ٫ن ٫ڄًَ  - 

 رن ٫زٔش9
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٛٚس حٿڀْپ ڃؼنَ ًؿٌٱ حٿڀْپ حٓهَ أًؿزو ى٫ٌس ٷخٽ -

  ًٿټن أًؿزو ٬ّنِ رٌٿٺ حٗؿخرش.ٳٸڀض أؿٌرو ٷخٽ ٙ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ ُىَْ رن ڃ٬خًّش كيػنخ ِّّي رن  - 

 ِّّي رن ؿخرَ ٫ن ٍؿپ ٫ن ٫ڄًَ رن ٫زٔش ٷخٽ9
رْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬َّٝ هْٚ ٫ًنيه ٫ْْنش رن كٜن رن كٌّٴش رن -

خ أرَٜ رخٿوْپ ڃنٺ ٳٸخٽ ٫ْْنش ًأنخ أرَٜ رخٿَؿخٽ ڃنٺ ٷخٽ ريٍ حٿٴِحٍُ ٳٸخٽ ٿ٬ْْنش أن
ٳټْٲ ًحٹ ٷخٽ هْخٍ حٿَؿخٽ حٿٌّن ٬٠ٌّڅ أْٓخٳيڂ ٫ڀَ ٫ٌحطٸيڂ ٬ًٌَّٟڅ ٍڃخكيڂ 
٫ڀَ ڃنخٓؾ هٌْٿيڂ ڃن أىپ نـي ٷخٽ ٻٌرض هْخٍ حٿَؿخٽ ٍؿخٽ أىپ حٿْڄن ًحّٗڄخڅ ّڄخڅ 

ك٠َڃٌص هَْ ڃن رنِ حٿلَع ًأنخ ّڄخڅ ًأٻؼَ حٿٸزخثپ ٌّځ حٿٸْخڃش ٳِ حٿـنش ڃٌكؾ ً
ًڃخ أرخٿِ أڅ ّيڀٺ حٿوْخڅ ٻٚىڄخ ٳٚ ٷْپ ًٙ ڃڀٺ اٙ هلل ٫ِ ًؿپ ٿ٬ن حهلل حٿڄڀٌٹ 

 حٍٕر٬ش ؿڄيحء ًڃَ٘كخء ًڃوٌٓخء ًأر٬٠ش ًأهظيڂ حٿ٬ڄَىس.
 ِؽّذ تٓ ص١فٟ سظٟ اهلل ػٕٗ.ؼذ٠س 

رن ْٛٴِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ كْٜن ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ڃلڄي - 
 حٕنٜخٍُ ٷخٽ9

هَؽ ٫ڀْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٌّځ ٫خٌٍٗحء ٳٸخٽ أٛڄظڂ ٌّڃټڂ ىٌح -
ٳٸخٽ ر٠٬يڂ ن٬ڂ ًٷخٽ ر٠٬يڂ ٙ ٷخٽ ٳؤطڄٌح رٸْش ٌّڃټڂ ىٌح ًأڃَىڂ أڅ ّئًنٌح أىپ 

 حٿ٬ًَٝ أڅ ّظڄٌح ٌّڃيڂ ًٿٺ.
 ٠ض٠ذ تٓ شاتد سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

 كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ ٫ؼڄخڅ رن كټْڂ حٕنٜخٍُ ٫ن هخٍؿش رن كيػنخ ٫زي حهلل - 
 ِّّي ٫ن ٫ڄو ِّّي رن ػخرض ٷخٽ9
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هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ ًٍىنخ حٿزٸْ٪ اًح ىٌ رٸزَ ؿيّي ٳٔؤٽ ٫نو -
ىنخ أڅ ٳٸْپ ٳٚنش ٳ٬َٳيخ ٳٸخٽ أٙ آًنظڄٌنِ ريخ ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٻنض ٷخثٚ ٛخثڄخ ٳټَ

نئًنٺ ٳٸخٽ ٙ طٴ٬ڀٌح ٙ ّڄٌطن ٳْټڂ ڃْض ڃخ ٻنض رْن أ٧يَٻڂ اٙ آًنظڄٌنِ رو ٳبڅ 
 ٛٚطِ ٫ڀْو ٿو ٍكڄش ٷخٽ ػڂ أطَ حٿٸزَ ٳٜٴنخ هڀٴو ًٻزَ ٫ڀْو أٍر٬خ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ ٫ن ٫ؼڄخڅ ٬ّنِ حرن كټْڂ ٫ن هخٍؿش رن  - 
 ُّي ٫ن ٫ڄو ِّّي رن ػخرض9

ٻخڅ ؿخٿٔخ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ أٛلخرو ٳ٤ڀ٬ض ؿنخُس ٳڀڄخ ٍآىخ أنو -
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػخٍ ًػخٍ أٛلخرو ڃ٬و ٳڀڂ ِّحٿٌح ٷْخڃخ كظَ نٴٌص ٷخٽ 
ًٍ ريخ أً ڃن ط٠خّٶ حٿڄټخڅ ًٙ أكٔزيخ اٙ ّيٌىّخ أً ّيٌىّش ًڃخ  ًحهلل ڃخ أىٍُ ڃن طؤ

 ْو ًٓڀڂ.ٓؤٿنخ ٫ن ٷْخڃو ٛڀَ حهلل ٫ڀ
 اٌؾش٠ذ تٓ ع٠ٛذ اٌصمفٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن رلَ كيػنخ ٫َْٔ رن ٌّنْ أنزؤنخ حرن ؿَّؾ  - 
 ٫ن ارَحىْڂ رن ڃَْٔس ٫ن ٫ڄًَ رن َّٗي ٫ن أرْو حٿَّ٘ي حرن ٌّٓي ٷخٽ9

٬ًٟض ّيُ حٿٍَْٔ هڀٲ ڃَ رِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ ؿخٿْ ىټٌح ًٷي -
 ٧يَُ ًحطټؤص ٫ڀَ أٿْش ّيُ ٳٸخٽ أطٸ٬ي ٷ٬يس حٿڄ٠ٌٰد ٫ڀْيڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ ٫ڄًَ ٫ن أرِ  - 
 ٓڀڄش ٫ن حٿَّ٘ي9

أڅ أڃو أًٛض أڅ ٬ّظٸٌح ٫نيخ ٍٷزش ڃئڃنش ٳٔؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن -
ٽ ٫نيُ ؿخٍّش ٌٓىحء نٌرْش ٳؤ٫ظٸيخ ٫نيخ ٳٸخٽ حثض ريخ ٳي٫ٌطيخ ٳـخءص ٳٸخٽ ٿيخ ًٿٺ ٳٸخ

 ڃن ٍرٺ ٷخٿض حهلل ٷخٽ ڃن أنخ ٷخٿض أنض ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ح٫ظٸيخ ٳبنيخ ڃئڃنش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ًرَ رن أرِ ىٿْڀش ْٗن ڃن أىپ حٿ٤خثٲ  - 

 ٫ڀْو هَْح ٫ن ٫ڄًَ رن حٿَّ٘ي ٫ن أرْو ٷخٽ9 ٫ن ڃلڄي رن ڃْڄٌڅ رن ڃْٔټش ًأػنَ
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿِ حٿٌحؿي ّلپ ٫َٟو ٫ًٸٌرظو ٷخٽ ًٻْ٪ ٫َٟو -

 ٗټخّظو ٫ًٸٌرظو كزٔو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي كيػنخ ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن ٫زي حٿَكڄن رن ٬ّڀَ  - 

 رن ٻ٬ذ حٿؼٸٴِ حٿ٤خثٴِ ٷخٽ9
٫ڄًَ رن حٿَّ٘ي ّليع ٫ن أرْو ٷخٽ حٗظن٘ينِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  ٓڄ٬ض-

ڃن ٬َٗ أڃْش رن أرِ حٿٜڀض ٳؤن٘يطو ٳټڀڄخ أن٘يطو رْظخ ٷخٽ ىِ كظَ أن٘يطو ڃخثش ٷخٳْش 
 ٳٸخٽ اڅ ٻخى ٿْٔڀڂ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃټِ رن ارَحىْڂ كيػنخ حرن ؿَّؾ ٷخٽ9 - 
ن ڃَْٔس ٫ن ٫ڄًَ رن حٿَّ٘ي أنو ٓڄ٬و ّوزَه ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل أهزَنِ ارَحىْڂ ر-

٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٻخڅ اًح ًؿي حٿَؿپ ٍحٷيح ٫ڀَ ًؿيو ٿْْ ٫ڀَ ٫ـِه ِٗء ٍٻ٠و 
 رَؿڀو ًٷخٽ ىِ أرٰٞ حٿَٷيس اٿَ حهلل ٫ِ ًؿپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ أنزؤنخ ٷظخىس ٫ن ٫ڄًَ رن ٬ْٗذ ٫ن  - 
 َّي رن ٌّٓي حٿؼٸٴ9ِحٿ٘
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 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ؿخٍ حٿيحٍ أكٶ رخٿيحٍ ڃن ٯَْه.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن حرن آلٶ ٷخٽ9 - 
كيػنِ ٫زي حهلل رن أرِ ٫خٛڂ رن ٫ًَس رن ڃ٬ٌٔى حٿؼٸٴِ أڅ ٫ڄًَ رن حٿَّ٘ي كيػو أڅ -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اًح َٗد حٿَؿپ ٳخؿڀيًه ػڂ اًح أرخه كيػو أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل 
 َٗد ٳخؿڀيًه أٍر٪ ڃَحٍ أً هڄْ ڃَحٍ ػڂ اًح َٗد ٳخٷظڀٌه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد رن ٤٫خء أنزؤنخ كْٔن حٿڄ٬ڀڂ ٫ن ٫ڄًَ  - 
 رن ٬ْٗذ كيػنِ ٫ڄًَ رن حٿَّ٘ي ٫ن أرْو حٿَّ٘ي رن ٌّٓي ٷخٽ9

حهلل أٍٝ ٿْْ ٕكي ٳْيخ َٗٹ ًٙ ٷٔڂ اٙ حٿـٌحٍ ٷخٽ حٿـخٍ أكٶ رٔٸزو  ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ-
 ڃخ ٻخڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ كْٔن حٿڄ٬ڀڂ ًحٿوٴخٱ أنزؤنخ كْٔن ٫ن  - 
 ٫ڄًَ رن ٬ْٗذ ٫ن ٫ڄًَ رن حٿَّ٘ي ٫ن أرْو حٿَّ٘ي رن ٌّٓي9

ٽ حهلل أٍٝ ٿْْ ٕكي ٳْيخ َٗٹ أڅ ٍؿٚ ٷخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ حٿوٴخٱ ٷڀض ّخ ٌٍٓ-
 ًٙ ٷٔڂ اٙ حٿـٌحٍ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿـخٍ أكٶ رٔٸزو ڃخ ٻخڅ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿ٠لخٹ رن ڃوڀي أهزَنِ ًرَ رن أرِ ىٿْڀش ٷخٽ9 - 
كيػنِ أهزَنِ ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن ڃْڄٌڅ رن ڃْٔټش ٷخٽ كيػنِ ٫ڄًَ رن حٿَّ٘ي ٷخٽ -

 أرِ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿِ حٿٌحؿي ّلپ ٫َٟو ٫ًٸٌرظو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أُىَ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ٫زي حهلل رن ٫زي حٿَكڄن رن  - 

 ٬ّڀَ رن ٻ٬ذ حٿ٤خثٴِ ٫ن ٫ڄًَ رن حٿَّ٘ي ٫ن أرْو9
رن أرِ حٿٜڀض ٷخٽ ٳؤن٘يه أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٓظن٘يه ڃن ٬َٗ أڃْش -

ڃخثش ٷخٳْش ٳڀڂ أن٘يه ْٗجخ اٙ ٷخٽ حّو حّو كظَ اًح حٓظٴَٯض ڃن ڃخثش ٷخٳْش ٷخٽ ٻخى أڅ 
 ّٔڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ُٻَّخ رن آلٶ أنزؤنخ ارَحىْڂ رن ڃَْٔس  - 
 أنو ٓڄ٪ ٬ّٸٌد رن ٫خٛڂ رن ٫ًَس ّٸٌٽ9

ٷٴض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬َٳخص ٷخٽ ٳڄخ ٓڄ٬ض حٿَّ٘ي ّٸٌٽ أٗيي ٿٌ-
 ڃٔض ٷيڃخه حٍٕٝ كظَ أطَ ؿڄ٬خ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃينَ رن ٫زي حٿلڄْي ٷخٽ أرِ ٻنْظو أرٌ ٗزپ كيػنخ  - 
 كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٫ن ڃلڄي رن ٫ڄًَ ٫ن أرِ ٓڀڄش ٫ن حٿَّ٘ي9

ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ أڃِ أًٛض أڅ ٬ّظٶ  أڅ أڃو أًٛض أڅ ٬ّظٶ ٫نيخ ٍٷزش ڃئڃنش-
٫نيخ ٍٷزش ڃئڃنش ٫ًنيُ ؿخٍّش نٌرْش ٌٓىحء ٳٸخٽ حى٩ ريخ ٳـخء ريخ ٳٸخٽ ٿيخ حٿنزِ ٛڀَ 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٍرٺ ٷخٿض حهلل ٷخٽ ڃن أنخ ٷخٿض أنض ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ أ٫ظٸيخ ٳبنيخ ڃئڃنش.

رن آلٶ كيػنخ ارَحىْڂ رن ڃَْٔس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ُٻَّخ  - 
 أنو ٓڄ٪ ٫ڄًَ رن حٿَّ٘ي ّٸٌٽ9

ٷخٽ حٿَّ٘ي ٻنض ٍىٳخ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿِ أڃ٬ٺ ڃن ٬َٗ أڃْش رن -
أرِ حٿٜڀض ِٗء ٷڀض ن٬ڂ ٳٸخٽ أن٘ينِ ٳؤن٘يطو رْظخ ٳڀڂ ِّٽ ّٸٌٽ ٿِ ٻڀڄخ أن٘يطو رْظخ حّو 

 نزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٓټض.كظَ أن٘يطو ڃخثش رْض ٷخٽ ػڂ ٓټض حٿ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ٬ّڀَ رن ٤٫خء ٫ن  - 
 ٫ڄًَ رن حٿَّ٘ي ٫ن أرْو ٷخٽ9

ٷيځ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿپ ڃـًٌځ ڃن ػٸْٲ ٿْزخ٬ّو ٳؤطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل -
 أنِ ٷي رخ٬ّظو ٳڀَْؿ٪. ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَص ًٿٺ ٿو ٳٸخٽ حثظو ٳؤهزَه

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٓڀْڄخڅ كيػنخ ٫زي حهلل أرٌ ٬ّڀَ حٿ٤خثٴِ ٫ن  - 
 ٫ڄًَ رن حٿَّ٘ي ٫ن أرْو ًأرٌ ٫خڃَ ٷخٽ9

كيػنخ ٫زي حهلل رن ٫زي حٿَكڄن رن ٬ّڀَ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ڄًَ رن حٿَّ٘ي ّليع ٫ن أرْو ٷخٽ -
حٿـخٍ أكٶ رٔٸزو ڃن ٯَْه ٷخٽ أرٌ ٫خڃَ ٳِ كيّؼو  ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ

 حٿڄَء أكٶ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي حٿليحى أرٌ ٫زْيس ٫ن هڀٲ ٬ّنِ حرن  - 

 ڃيَحڅ كيػنخ ٫خڃَ حٕكٌٽ ٫ن ٛخٿق رن ىّنخٍ ٫ن ٫ڄًَ رن حٿَّ٘ي ٷخٽ9
ڃن ٷظپ ٫ٜٴٌٍح ٫زؼخ  ٓڄ٬ض حٿَّ٘ي ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ-

 ٫ؾ اٿَ حهلل ٫ِ ًؿپ ٌّځ حٿٸْخڃش ڃنو ّٸٌٽ ّخ ٍد اڅ ٳٚنخ ٷظڀنِ ٫زؼخ ًٿڂ ّٸظڀنِ ٿڄنٴ٬ش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ُٻَّخ رن آلٶ أنزؤنخ ارَحىْڂ رن ڃَْٔس  - 

 أنو ٓڄ٪ ٬ّٸٌد رن ٫خٛڂ رن ٫ًَس ّٸٌٽ ٓڄ٬ض حٿَّ٘ي ٷخٽ9
ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڄخ ڃٔض ٷيڃخه حٍٕٝ كظَ أطَ أٗيي ٕٳ٠ض ڃ٪ ٍٓ-

ؿڄ٬خ ًٷخٽ ڃَس ٿٌٷٴض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬َٳخص ٳڄخ ڃٔض ٷخٽ أرِ 
 كْغ ٷخٽ ًٍف ًٷٴض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃٚه ڃن ٻظخرو.

نخ ارَحىْڂ رن ڃَْٔس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ُٻَّخ رن آلٶ كيػ - 
 أنو ٓڄ٪ ٫ڄًَ رن حٿَّ٘ي ّليع ٫ن أرْو9

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طز٪ ٍؿٚ ڃن ػٸْٲ كظَ ىًَٽ ٳِ أػَه كظَ أهٌ ػٌرو -
ٳٸخٽ اٍٳ٪ اُحٍٹ ٷخٽ ٳټ٘ٲ حٿَؿپ ٫ن ٍٻزظْو ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ أكنٲ ًط٤ٜٺ 

هلل ٫ِ ًؿپ كٔن ٷخٽ ًٿڂ َّ ًٿٺ ٍٻزظخُ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻپ هڀٶ ح
 حٿَؿپ اٙ ًاُحٍه اٿَ أنٜخٱ ٓخٷْو كظَ ڃخص.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ُٻَّخ كيػنخ ارَحىْڂ رن ڃَْٔس أنو ٓڄ٪  - 
 ٫ڄًَ رن حٿَّ٘ي ّٸٌٽ9

رڀٰنخ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃَ ٫ڀَ ٍؿپ ًىٌ ٍحٷي ٫ڀَ ًؿيو ٳٸخٽ ىٌح -
 حٿَٷخى اٿَ حهلل ٫ِ ًؿپ.أرٰٞ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ رن رَْ٘ ٫ن ٬ّڀَ رن ٤٫خء ٫ن ٫ڄًَ رن  - 
 حٿَّ٘ي ٫ن أرْو ٷخٽ9

 ٻخڅ ٳِ ًٳي ػٸْٲ ٍؿپ ڃـًٌځ ٳؤٍٓپ اٿْو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٍؿ٪ ٳٸي رخ٬ّظٺ.-
ڂ رن ڃَْٔس ٫ن ٫ڄًَ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن ارَحىْ - 

 حٿَّ٘ي ٫ن أرْو ٫ًن ٬ّٸٌد رن ٫خٛڂ أنو ٓڄ٪ حٿَّ٘ي ّٸٌٽ9
أرَٜ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿٚ ّـَ اُحٍه ٳؤ٩َٓ اٿْو أً ىًَٽ ٳٸخٽ اٍٳ٪ -

اُحٍٹ ًحطٶ حهلل ٷخٽ انِ أكنٲ ط٤ٜٺ ٍٻزظخُ ٳٸخٽ اٍٳ٪ اُحٍٹ ٳبڅ ٻپ هڀٶ حهلل ٫ِ 
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ر٬ي اٙ اُحٍه ّْٜذ أنٜخٱ ٓخٷْو أً اٿَ أنٜخٱ  ًؿپ كٔن ٳڄخ ٍإُ ًٿٺ حٿَؿپ
 ٓخٷْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ارَحىْڂ رن ڃَْٔس ٫ن ٫ڄًَ رن حٿَّ٘ي  - 
 ٫ن أرْو اڅ ٗخء حهلل أً ٬ّٸٌد رن ٫خٛڂ ٬ّنِ ٫ن حٿَّ٘ي ٻٌح كيػنخه أرِ ٷخٽ9

ڃن ٬َٗ أڃْش ِٗء ٷڀض ن٬ڂ أٍىٳنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هڀٴو ٳٸخٽ ىپ ڃ٬ٺ -
 ٷخٽ أن٘ينِ ٳؤن٘يطو رْظخ ٳٸخٽ ىْو ٳڀڂ ِّٽ ّٸٌٽ ىْو كظَ أن٘يطو ڃخثش رْض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن كْٔن حٿڄ٬ڀڂ كيػنخ ٫ڄًَ رن  - 
 ٬ْٗذ كيػنِ ٫ڄًَ رن حٿَّ٘ي ٫ن أرْو حٿَّ٘ي رن ٌّٓي ٷخٽ9

ٳْيخ َّٗٺ ًٙ ٷٔڂ اٙ حٿـٌحٍ ٷخٽ حٿـخٍ أكٶ رٔٸزو ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍٝ ٿْْ ٕكي -
 ڃخ ٻخڅ.
 ِعّغ تٓ ظاس٠ح األٔصاسٞ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن حٿِىَُ ٫ن ٫زي حهلل رن  - 
 ٍّش ٷخٽ٫9زْي حهلل رن ػ٬ڀزش حٕنٜخٍُ ٫ن ٫زي حهلل رن ُّي حٕنٜخٍُ ٫ن ڃـڄ٪ رن ؿخ

ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٿْٸظڀن حرن ڃَّڂ حٿيؿخٽ رزخد ٿي أً اٿَ -
 ؿخنذ ٿي.

 صخش اٌغاِذٞ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ ٬ّڀَ رن ٤٫خء ٫ن ٫ڄخٍس رن كيّي ٫ن  - 

 ٛوَ حٿٰخڃيُ ٷخٽ9
و ًٓڀڂ حٿڀيڂ رخٍٹ ٕڃظِ ٳِ رټٌٍىخ ٷخٽ ًٻخڅ اًح ر٬غ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْ-

َّٓش أً ؿْ٘خ ر٬ؼيڂ ڃن أًٽ حٿنيخٍ ٷخٽ ًٻخڅ ٛوَ ٍؿٚ طخؿَح ٳټخڅ ّز٬غ طـخٍطو ڃن 
 أًٽ حٿنيخٍ ٷخٽ ٳؤػٍَ ًٻؼَ ڃخٿو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ ٬ّڀَ رن ٤٫خء أنزؤنِ ٷخٽ9 - 
ّي ٍؿٚ ڃن رـْڀش ٷخٽ ٓڄ٬ض ٛوَ حٿٰخڃيُ ٍؿٚ ڃن حُٕى ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٫ڄخٍس رن كي-

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿڀيڂ رخٍٹ ٕڃظِ ٳِ رټٌٍىخ ٷخٽ ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ر٬غ َّٓش ر٬ؼيڂ ڃن أًٽ حٿنيخٍ ًٻخڅ ٛوَ ٍؿٚ طخؿَح ًٻخڅ 

 ٳټؼَ ڃخٿو كظَ ٻخڅ ٙ ّيٍُ أّن ٬٠ّو.ٿو ٯڀڄخڅ ٳټخڅ ّز٬غ ٯڀڄخنو ڃن أًٽ حٿنيخٍ ٷخٽ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٬ّڀَ رن ٤٫خء ٫ن  - 

 ٫ڄخٍس رن كيّي حٿزـڀِ ٫ن ٛوَ حٿٰخڃيُ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9
ر٬غ َّٓش حٿڀيڂ رخٍٹ ٕڃظِ ٳِ رټٌٍىخ ٷخٽ ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح -

ر٬ؼيخ أًٽ حٿنيخٍ ًٻخڅ ٛوَح طخؿَح ٳټخڅ ٙ ّز٬غ ٯڀڄخنو اٙ ڃن أًٽ حٿنيخٍ ٳټؼَ ڃخٿو 
 كظَ ٻخڅ ٙ ّيٍُ أّن ٬٠ّو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ڃٸخطپ حٿڄًَُُ ٷخٽ كيػنخ ٌّٓٲ رن ٬ّٸٌد  - 
 حٿڄخؿٌ٘څ ٷخٽ9

زي حهلل ًىٌ ّڄٌص ٳٸڀض حٷَة أهزَنِ ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ ٷخٽ ىهڀض ٫ڀَ ؿخرَ رن ٫-
 ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃنِ حٿٔٚځ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ڃٸخطپ أنزؤنخ ٫زخى رن حٿ٬ٌحځ كيػنخ حٿلـخؽ ٫ن  - 
 ٫زي حهلل ڃٌٿَ رنِ ىخٗڂ ٷخٽ ًٻخڅ ػٸش ٷخٽ9

َ ٫ن حٿنزِ ًٻخڅ حٿلټڂ ّؤهٌ ٫نو ٫ن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ٿْڀَ ٫ن أْٓي رن ك٠ْ-
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓجپ ٫ن أٿزخڅ حٗرپ ٳٸخٽ طٌٟئًح ڃن أٿزخنيخ ًٓجپ ٫ن أٿزخڅ حٿٰنڂ 

 ٳٸخٽ ٙ طٌٟئًح ڃن أٿزخنيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ڃٸخطپ كيػنخ حرن حٿڄزخٍٹ أنزؤنخ ڃ٬َٔ ٫ن  - 

  رؤّ رو.كڄخى ٷخٽ حٿزٌٽ ٫نينخ رڄنِٿش حٿيځ ڃخ ٿڂ ّټن ٷيٍ حٿيٍىڂ ٳٚ
 أتٟ ِٛعٝ األؽؼشٞ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن ٬ْٓي رن أرِ  - 
 رَىس ٫ن أرْو ٫ن أرِ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّڄٌص ڃٔڀڂ اٙ أىهپ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃټخنو حٿنخٍ -
 ّخ أً نَٜحنْخ.ّيٌى

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن ٬ْٓي رن أرِ  - 
 رَىس ٫ًٌڅ رن ٫ظزش9

ٷخٽ ٫ٌڅ ٳخٓظلڀٴو رخهلل ليّغ أنيڄخ ٗييح أرخ رَىس ّليع ٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬ِِّ ريٌح حٿ-
ْو ًٓڀڂ ٳڀڂ ّنټَ ًٿٺ حٿٌُ ٙ اٿو اٙ ىٌ أڅ أرخه كيػو أنو ٓڄ٬و ڃن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀ

 ٬ْٓي ٫ڀَ ٫ٌڅ أنو حٓظلڀٴو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن أرِ  - 

 ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٿٌُ نٴْ ڃلڄي رْيه اڅ حٿڄ٬ًَٱ ًحٿڄنټَ -

حٿڄ٬ًَٱ ٳْزَ٘ أٛلخرو ٫ًٌّيىڂ حٿوَْ ًأڃخ هڀْٸظخڅ ّنٜزخڅ ٿڀنخّ ٌّځ حٿٸْخڃش ٳؤڃخ 
 حٿڄنټَ ٳْٸٌٽ اٿْټڂ اٿْټڂ ًڃخ ّٔظ٬ْ٤ٌڅ ٿو اٙ ٿًِڃخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ِّّي ٬ّنِ حرن ارَحىْڂ أنزؤنخ ٿْغ ٫ن  - 
 أرِ رَىس ٫ن ٫زي حهلل رن ٷْْ ٷخٽ9

ٷخٽ ٫ڀَ ڃټخنټڂ حػزظٌح ػڂ أطَ حٿَؿخٽ  ٛڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚس ػڂ-
ٳٸخٽ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ّؤڃَنِ أڅ آڃَٻڂ أڅ طظٸٌح حهلل ط٬خٿَ ًأڅ طٸٌٿٌح ٷٌٙ ٓيّيح ػڂ طوڀپ 
اٿَ حٿنٔخء ٳٸخٽ ٿين اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ّؤڃَنِ أڅ آڃَٻن أڅ طظٸٌح حهلل ًأڅ طٸٌٿٌح ٷٌٙ 

حٿڄٔڀڄْن ًأٌٓحٷيڂ ًڃ٬ټڂ  ٓيّيح ٷخٽ ػڂ ٍؿ٪ كظَ أطَ حٿَؿخٽ ٳٸخٽ اًح ىهڀظڂ ڃٔخؿي
 حٿنزپ ٳوًٌح رنٌٜٿيخ ًٙ طْٜزٌح ريخ أكيح ٳظئًًه أً طـَكٌه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن ٫ن حرن رَّيس ٷخٽ  - 
 كيػض ٫ن ح٬َُٕٗ أنو ٷخٽ9

ًڃخ أهَص  ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ حٿڀيڂ انِ أٓظٰٴَٹ ٿڄخ ٷيڃض-
 ًڃخ أٍَٓص ًڃخ أ٫ڀنض انٺ أنض حٿڄٸيځ ًأنض حٿڄئهَ ًأنض ٫ڀَ ٻپ ِٗء ٷيَّ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٫ن ڃـخٿي ٫ن حٿ٬٘زِ ٷخٽ9 - 
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ٻظذ ٫ڄَ ٳِ ًْٛظو أڅ ٙ ّٸَ ٿِ ٫خڃپ أٻؼَ ڃن ٓنش ًأٷًَح ح٬َُٕٗ ٬ّنِ أرخ -
 ڃٌَٓ أٍر٪ ٓنْن.

 ِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٿْغ ٫ن أرِ رَىس ٫ن أرِ ڃ9ٌَٓكيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أر - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح ڃَص رټڂ ؿنخُس ّيٌىُ أً نَٜحنِ أً ڃٔڀڂ -

 ٳٸٌڃٌح ٿيخ ٳڀٔظڂ ٿيخ طٸٌڃٌڅ انڄخ طٸٌڃٌڅ ٿڄن ڃ٬يخ ڃن حٿڄٚثټش.
ڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ٫ڀِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ ك - 

 رن ُّي ٫ن ك٤خڅ رن ٫زي حهلل حٿَٷخِٗ ٫ن ح9َُ٬ٕٗ
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ رْن ّيُ حٿٔخ٫ش حٿيَؽ ٷخٿٌح ًڃخ حٿيَؽ ٷخٽ -

حٿٸظپ ٷخٿٌح أٻؼَ ڃڄخ نٸظپ انخ ٿنٸظپ ٻپ ٫خځ أٻؼَ ڃن ٓز٬ْن أٿٴخ ٷخٽ انو ٿْْ رٸظڀټڂ 
ر٠٬خ ٷخٿٌح ًڃ٬نخ ٫ٸٌٿنخ ٌّڃجٌ ٷخٽ انو ٿظن٩ِ ٫ٸٌٽ أىپ حٿڄَ٘ٻْن ًٿټن ٷظپ ر٠٬ټڂ 

ًٿٺ حٿِڃخڅ ًّوڀٲ ٿو ىزخء ڃن حٿنخّ ّلٔذ أٻؼَىڂ أنيڂ ٫ڀَ ِٗء ًٿٌْٔح ٫ڀَ ِٗء 
ٷخٽ ٫ٴخڅ ٳِ كيّؼو ٷخٽ أرٌ ڃٌَٓ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ڃخ أؿي ٿِ ًٿټڂ ڃنيخ ڃوَؿخ أڅ 

 ڃنيخ ىڃخ ًٙ ڃخٙ. أىٍٻظنِ ًاّخٻڂ اٙ أڅ نوَؽ ڃنيخ ٻڄخ ىهڀنخ ٳْيخ ٿڂ نٜذ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ ُىَْ كيػنخ ڃنٌٍٜ ٫ن ٗٸْٶ ٫ن  - 

 أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٷخطپ ٿظټٌڅ ٻڀڄش حهلل ىِ حٿ٬ڀْخ ٳيٌ ٳِ ٓزْپ حهلل -

 ٫ِ ًؿپ.
نخ آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػ - 

 حٌٕٓى ٷخٽ9
ٷخٽ أرٌ ڃٌَٓ ٿٸي ًٻَنخ ٫ڀِ حرن أرِ ٣خٿذ ٛٚس ٻنخ نٜڀْيخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ اڃخ نْٔنخىخ ًاڃخ طَٻنخىخ ٫ڄيح ّټزَ ٻڀڄخ ٍٻ٪ ًٻڀڄخ ٍٳ٪ ًٻڀڄخ ٓـي.
 أرِ أٌّد ٷخٽ9 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ِّّي كيػنخ ٬ْٓي رن - 
ٓڄ٬ض ٍؿٚ ڃن ٷَّٖ ّٸخٽ ٿو أرٌ ٫زي حهلل ٻخڅ ّـخٿْ ؿ٬ٴَ رن ٍر٬ْش ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ -

رَىس ح٬َُٕٗ ّليع ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ أ٨٫ڂ حٿٌنٌد ٫ني 
حهلل ٫ِ ًؿپ أڅ ّڀٸخه ٫زي ريخ ر٬ي حٿټزخثَ حٿظِ نيَ ٫نيخ أڅ ّڄٌص حٿَؿپ ٫ًڀْو ىّن ٙ 

 ٠خء.ّي٩ ٷ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٗٸْٶ ٫ن أرِ  - 

 ڃٌَٓ ٷخٽ9
ؿخء ٍؿپ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ حٿَؿپ ّلذ حٿٸٌځ ًٿڄخ ّڀلٶ ريڂ ٳٸخٽ -

 حٿڄَء ڃ٪ ڃن أكذ.
 9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٗٸْٶ ٷخٽ - 
ٳٸخٽ أرٌ ڃٌَٓ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ليّغ ٻخڅ ٫زي حهلل ًأرٌ ڃٌَٓ ؿخٿْٔن ًىڄخ ّظٌحٻَحڅ حٿ-

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْن ّيُ حٿٔخ٫ش أّخځ َّٳ٪ ٳْيخ حٿ٬ڀڂ ًّنِٽ ٳْيخ حٿـيپ ًّټؼَ ٳْيخ 
 حٿيَؽ ًحٿيَؽ حٿٸظپ.
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٫ن أرِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٬ّنِ حرن آىځ كيػنخ ٫ڄخٍس رن ٍُّٶ - 
 آلٶ ٫ن رَّي رن أرِ ڃَّڂ ٫ن ح٬َُٕٗ ٷخٽ9

ٿٸي ًٻَنخ حرن أرِ ٣خٿذ ًنلن رخٿزَٜس ٛٚس ٻنخ نٜڀْيخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
 ًٓڀڂ ّټزَ اًح ٓـي ًاًح ٷخځ ٳٚ أىٍُ أنْٔنخىخ أځ طَٻنخىخ ٫ڄيح.

ن ٌّنْ ًػخرض كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش ٫ - 
 ًكڄْي ًكزْذ ٫ن حٿلٔن ٫ن ك٤خڅ رن ٫زي حهلل حٿَٷخِٗ ٫ن أرِ ڃٌَٓ ح9َُ٬ٕٗ

٫زي حٿٜڄي كيّغ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ رْن ّيُ حٿٔخ٫ش ٳٌٻَ نلٌح ڃن -
٫ن كڄخى ٫ن ٫ڀِ رن ُّي اٙ أنو ٷخٽ ٷخٽ أرٌ ڃٌَٓ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٙ أؿي ٿِ ًٿټڂ 

 څ نوَؽ ڃنيخ ٻڄخ ىهڀنخىخ ٿڂ نٜذ ٳْيخ ىڃخ ًٙ ڃخٙ.اڅ أىٍٻظين اٙ أ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٿْغ ٫ن أرِ رَىس ٫ن  - 

 أرِ ڃٌَٓ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
اًح ڃٍَطڂ رخٿٔيخځ ٳِ أٌٓحٵ حٿڄٔڀڄْن أً ٳِ ڃٔخؿيىڂ ٳؤڃٔټٌح رخٕنٜخٽ ٙ طـَكٌح -

 يح.ريخ أك
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض ٫زي حهلل رن ٬ْٓي رن أرِ ىني ٫ن أرْو ٫ن ٍؿپ ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ -

 ٫نو أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن ٿ٬ذ رخٿټ٬خد ٳٸي ٫َٜ حهلل ًٌٍٓٿو.
ي حهلل رن ٬ْٓي رن أرِ ىني ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٫ز - 

 أرْو ٫ن ٍؿپ ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9
ٍٳ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كََّح رْڄْنو ًًىزخ ر٘ڄخٿو ٳٸخٽ أكپ ٕنخع أڃظِ -

 ًكَځ ٫ڀَ ًٻٌٍىخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أٌّد ٫ن نخٳ٪ ٫ن ٬ْٓي  - 

 أرِ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٷخٽ9رن أرِ ىني ٫ن ٍؿپ ٫ن 
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أكپ حٿٌىذ ًحٿلََّ ٿ٘نخع ڃن أڃظِ ًكَځ ٫ڀَ -

 ًٻٌٍىخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٌّنْ رن ؿزَْ  - 

 ٫ن ك٤خڅ حرن ٫زي حهلل حٿَٷخ9ِٗ
ٳٸخٽ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ليّغ ٳٌٻَ حٿأڅ أرخ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٛڀَ رؤٛلخرو ٛٚس -

٫ڀْو ًٓڀڂ ه٤زنخ ٳزْن ٿنخ ٓنظنخ ٫ًڀڄنخ ٛٚطنخ ٳٸخٽ اًح ٛڀْظڂ ٳؤٷْڄٌح ٛٴٌٳټڂ ػڂ ٿْئڃټڂ 
 أكيٻڂ ٳٌٻَ حٿليّغ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ حٿؼٌٍُ ٫ن ٷْْ رن ڃٔڀڂ ٫ن  - 
 ٣9خٍٵ رن ٗيخد ٫ن أرِ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٷخٽ

ر٬ؼنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ أٍٝ ٷٌڃِ ٳڀڄخ ك٠َ حٿلؾ كؾ ٌٍٓٽ حهلل -
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًكــض ٳٸيڃض ٫ڀْو ًىٌ نخُٽ رخٕر٤ق ٳٸخٽ ٿِ رڂ أىڀڀض ّخ ٫زي 
حهلل رن ٷْْ ٷخٽ ٷڀض ٿزْٺ رلؾ ٻلؾ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أكٔنض ػڂ ٷخٽ 

ڀض ٳٸخٽ ٿِ حًىذ ٳ٤ٲ رخٿزْض ًرْن حٿٜٴخ ًحٿڄًَس ػڂ أكڀپ ىپ ٓٸض ىيّخ ٳٸڀض ڃخ ٳ٬
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ٳخن٤ڀٸض ٳٴ٬ڀض ڃخ أڃَنِ ًأطْض حڃَأس ڃن ٷٌڃِ ٳٰٔڀض ٍأِٓ رخٿو٤ڄَ ًٳڀظو ػڂ أىڀڀض 
رخٿلؾ ٌّځ حٿظًَّش ٳڄخ ُٿض أٳظِ حٿنخّ رخٿٌُ أڃَنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ڃن ٫ڄَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو كظَ طٌٳِ ػڂ ُڃن أرِ رټَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ػڂ ُ
ٳزْنخ أنخ ٷخثڂ ٫ني حٿلـَ حٌٕٓى أً حٿڄٸخځ أٳظِ حٿنخّ رخٿٌُ أڃَنِ رو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ اً أطخنِ ٍؿپ ٳٔخٍنِ ٳٸخٽ ٙ ط٬ـپ رٴظْخٹ ٳبڅ أڃَْ حٿڄئڃنْن ٷي أكيع ٳِ 

جي ٳبڅ أڃَْ حٿڄئڃنْن حٿڄنخٓٺ ْٗجخ ٳٸڀض أّيخ حٿنخّ ڃن ٻنخ أٳظْنخه ٳِ حٿڄنخٓٺ ْٗجخ ٳڀْظ
ٷخىځ ٳْو ٳخثظڄٌح ٷخٽ ٳٸيځ ٫ڄَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٳٸڀض ّخ أڃَْ حٿڄئڃنْن ىپ أكيػض 
ٳِ حٿڄنخٓٺ ْٗجخ ٷخٽ ن٬ڂ أڅ نؤهٌ رټظخد حهلل ٫ِ ًؿپ ٳبنو ّؤڃَ رخٿظڄخځ ًأڅ نؤهٌ رٔنش 

 نزْنخ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳبنو ٿڂ ّلڀپ كظَ نلَ حٿييُ.
ػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن كَڃڀش رن ٷْْ ٫ن ڃلڄي رن أرِ أٌّد ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كي - 

 أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9
أڃخنخڅ ٻخنخ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍٳ٪ أكيىڄخ ًرٸِ حٓهَ ًڃخ ٻخڅ -

 حهلل ٿ٬ٌْريڂ ًأنض ٳْيڂ ًڃخ ٻخڅ حهلل ڃ٬ٌريڂ ًىڂ ّٔظٰٴًَڅ.
ي حهلل ٬ّنِ حٿ٬ڄَُ ٫ن نخٳ٪ ٫ن ٬ْٓي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ ٫ز - 

 رن أرِ ىني ٫ن ٍؿپ ڃن أىپ حٿزَٜس ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أكپ ٗنخع أڃظِ حٿلََّ ًحٿٌىذ ًكَځ ٫ڀَ -

 ًٻٌٍىخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن آڄخ٫ْپ حرن أرِ هخٿي  - 

 أرِ رَىس ٫ن أرِ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٷخٽ9 ٫ن أهْو ٫ن
ٷيځ ٍؿٚڅ ڃ٬ِ ڃن ٷٌڃِ ٷخٽ ٳؤطْنخ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳو٤زخ ًطټڀڄخ ٳـ٬ٚ -

٬َّٟخڅ رخٿ٬ڄپ ٳظَْٰ ًؿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً ٍإُ ٳِ ًؿيو ٳٸخٽ حٿنزِ 
ًؿپ ٷخٽ ٳڄخ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ أهٌنټڂ ٫نيُ ڃن ٤ّڀزو ٳ٬ڀْټڂ رظٸٌٍ حهلل ٫ِ 

 حٓظ٬خڅ ريڄخ ٫ڀَ ِٗء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ ٫ؼڄخڅ  - 

 حٿنييُ ٫ن أرِ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٷخٽ9
ٻنض ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كٔزظو ٷخٽ ٳِ كخث٢ ٳـخء ٍؿپ ٳٔڀڂ ٳٸخٽ حٿنزِ -

ه رخٿـنش ٳٌىزض ٳبًح ىٌ أرٌ رټَ ٍِٟ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حًىذ ٳؤًڅ ٿو ًرَ٘
ط٬خٿَ ٫نو ٳٸڀض حىهپ ًأرَ٘ رخٿـنش ٳڄخ ُحٽ ّلڄي حهلل ٫ِ ًؿپ كظَ ؿڀْ ػڂ ؿخء آهَ 
ٳٔڀڂ ٳٸخٽ حثٌڅ ٿو ًرَ٘ه رخٿـنش ٳخن٤ڀٸض ٳبًح ىٌ ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو 

ؿخء آهَ ٳٔڀڂ ٳٸخٽ ٳٸڀض أىهپ ًأرَ٘ رخٿـنش ٳڄخ ُحٽ ّلڄي حهلل ٫ِ ًؿپ كظَ ؿڀْ ػڂ 
حًىذ ٳخثٌڅ ٿو ًرَ٘ه رخٿـنش ٫ڀَ رڀٌٍ ٗيّيس ٷخٽ ٳخن٤ڀٸض ٳبًح ىٌ ٫ؼڄخڅ ٳٸڀض أىهپ 

 ًأرَ٘ رخٿـنش ٫ڀَ رڀٌٍ ٗيّيس ٷخٽ ٳـ٬پ ّٸٌٽ حٿڀيڂ ٛزَح كظَ ؿڀْ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٬ْٓي حٿـََُّ ٫ن أرِ  - 

 ٿويٍُ ٷخٽ9ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي ح
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ٓڀڂ ٫زي حهلل رن ٷْْ أرٌ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٫ڀَ ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيڂ -
ػٚع ڃَحص ٳڀڂ ّئًڅ ٿو ٳَؿ٪ ٳؤٍٓپ ٫ڄَ ٳِ أػَه ٿڂ ٍؿ٬ض ٷخٽ انِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ 

 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اًح ٓڀڂ أكيٻڂ ػٚػخ ٳڀڂ ّـذ ٳڀَْؿ٪.
٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٌّنْ رن ؿزَْ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 

 ٫ن ك٤خڅ رن ٫زي حهلل حٿَٷخِٗ ٫ن أرِ ڃٌَٓ ح9َُ٬ٕٗ
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح ٷخٽ حٗڃخځ ٓڄ٪ حهلل ٿڄن كڄيه ٳٸٌٿٌح ٍرنخ ٿٺ -

ًٓڀڂ  حٿلڄي ّٔڄ٪ حهلل ٫ِ ًؿپ ٿټڂ ٳبڅ حهلل ط٬خٿَ ٷ٠َ ٫ڀَ ٿٔخڅ نزْو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو
 ٓڄ٪ حهلل ٿڄن كڄيه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كڄخى رن أٓخڃش ٫ن رَّي رن ٫زي حهلل حرن أرِ رَىس ٫ن  - 
 ؿيه أرِ رَىس ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حٿوخُڅ حٕڃْن حٿٌُ ٤٬ِّ ڃخ أڃَ رو ٻخڃٚ -
 َ ٿو رو أكي حٿڄظٜيٷْن.ڃٌٳَح ٣ْزش رو نٴٔو كظَ ّيٳ٬و اٿَ حٿٌُ أڃ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃًَحڅ رن ڃ٬خًّش حٿٴِحٍُ أنزؤنخ ػخرض رن ٫ڄخٍس  - 
 حٿلنٴِ ٫ن ٯنْڂ رن ٷْْ ٫ن ح٬َُٕٗ ٷخٽ9

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻپ ٫ْن ُحنْش.-
رض رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ٫ڀِ ٫ن ؿ٬ٴَ رن رَٷخڅ ٫ن ػخ - 

 حٿلـخؽ ٫ن أرِ رَىس ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9
حهظٜڂ ٍؿٚڅ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ أٍٝ أكيىڄخ ڃن أىپ ك٠َڃٌص -

ٷخٽ ٳـ٬پ ّڄْن أكيىڄخ ٷخٽ ٳ٠ؾ حٓهَ ًٷخٽ انو اًح ٌّىذ رؤٍِٟ ٳٸخٽ اڅ ىٌ حٷظ٬٤يخ 
ًٿو ٫ٌحد أٿْڂ ٷخٽ  رْڄْنو ٧ڀڄخ ٻخڅ ڃڄن ٙ ّن٨َ حهلل ٫ِ ًؿپ اٿْو ٌّځ حٿٸْخڃش ًٙ ِّٻْو

 ٩ًًٍ حٓهَ ٳَىىخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي كيػنخ ٫زْي حهلل ٫ن نخٳ٪ ٫ن ٬ْٓي رن  - 

 أرِ ىني ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿلََّ ًحٿٌىذ كَحځ ٫ڀَ ًٻٌٍ أڃظِ ًكپ -

 ٗنخػيڂ.
خ ًٻْ٪ كيػنخ ٌّنْ رن أرِ آلٶ ٫ن أرِ رَىس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 

 أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٔظؤڃَ حٿْظْڄش ٳِ نٴٔيخ ٳبڅ ٓټظض ٳٸي أًنض ًاڅ -

 أرض ٿڂ طټَه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ًزي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن أرِ  - 

 ًحثپ ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9
ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٬٣ڄٌح حٿـخث٪ ًٳټٌح حٿ٬خنِ ٫ًٌىًح حٿڄَّٞ ٷخٽ ٷخٽ ٍ-

 ٷخٽ ٫زي حٿَكڄن حٿڄََٟ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ًزي حٿَكڄن ٫ن آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن  - 

 أرِ رَىس ٫ن أرْو ٷخٽ9
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 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ نټخف اٙ رٌٿِ.-
٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن ُىيځ كيػنخ  - 

 حٿـَڃِ ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9
 ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤٻپ ىؿخؿخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٫خٛڂ ٬ّنِ حٕكٌٽ ٫ن أرِ  - 

 ٫ؼڄخڅ ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ٳؤَٗٳنخ ٫ڀَ ًحى ٳٌٻَ ڃن ىٌٿو ٳـ٬پ ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل-

حٿنخّ ّټزًَڅ ًّيڀڀٌڅ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أّيخ حٿنخّ حٍر٬ٌح ٫ڀَ أنٴٔټڂ 
 ًٍٳ٬ٌح أٌٛحطيڂ ٳٸخٽ أّيخ حٿنخّ انټڂ ٙ طي٫ٌڅ أٛڂ ًٙ ٯخثزخ انو ڃ٬ټڂ.

أٓخڃش رن ُّي كيػنخ ٬ْٓي حرن أرِ ىني ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ  - 
 أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٿ٬ذ رخٿنَى ٳٸي ٫َٜ حهلل ًٌٍٓٿو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ظخد كيػنخ ٫زي حهلل أنزؤنخ أٓخڃش رن ُّي كيػنِ ٬ْٓي  - 

ڃٌَٓ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو رن أرِ ىني ٫ن أرِ ڃَس ڃٌٿَ ٫ٸْپ ٳْڄخ أ٫ڀڂ ٫ن أرِ 
 ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ڃن ٿ٬ذ رخٿنَى ٳٸي ٫َٜ حهلل ًٌٍٓٿو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ًحرن ؿ٬ٴَ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس  - 

 حٿيڄيحنِ ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9
آْٓش ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻڄپ ڃن حٿَؿخٽ ٻؼَْ ًٿڂ ّټڄپ ڃن حٿنٔخء اٙ -

حڃَأس ٳ٫ٌَڅ ًڃَّڂ رنض ٫ڄَحڅ ًاڅ ٳ٠پ ٫خث٘ش ٫ڀَ حٿنٔخء ٻٴ٠پ حٿؼَّي ٫ڀَ ٓخثَ 
 حٿ٬٤خځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن حٿڄ٬ٌٔىُ ٫ن ٫يُ رن ػخرض ٫ن أرِ رَىس  - 
 ٫ن أرِ ڃ9ٌَٓ

أڅ أٓڄخء ٿڄخ ٷيڃض ٿٸْيخ ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٳِ ر٬ٞ ٣َٵ حٿڄيّنش -
ٸخٽ آٿلزْ٘ش ىِ ٷخٿض ن٬ڂ ٳٸخٽ ن٬ڂ حٿٸٌځ أنظڂ ٿٌٙ أنټڂ ٓزٸظڂ رخٿيـَس ٳٸخٿض ىِ ٿ٬ڄَ ٳ

ٻنظڂ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّلڄپ ٍحؿڀټڂ ٬ًّڀڂ ؿخىڀټڂ ًٳٍَنخ ريّننخ أڃخ 
أنِ ٙ أٍؿ٪ كظَ أًٻَ ًٿٺ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳَؿ٬ض اٿْو ٳٸخٿض ٿو ٳٸخٽ حٿنزِ 

 ًٓڀڂ رپ ٿټڂ حٿيـَس ڃَطْن ىـَطټڂ اٿَ حٿڄيّنش ًىـَطټڂ اٿَ حٿلز٘ش. ٛڀَ حهلل ٫ڀْو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن حٿڄ٬ٌٔىُ ًِّّي ٷخٽ أنزؤنخ حٿڄ٬ٌٔىُ ٫ن  - 

 ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن أرِ ٫زْيس ٫ن أرِ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٷخٽ9
خ ٳٸخٽ أنخ ڃلڄي ٓڄَ ٿنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نٴٔو أٓڄخء ڃنيخ ڃخ كٴ٨ن-

 ًأكڄي ًحٿڄٸٴَ ًحٿلخَٗ ًنزِ حٿَكڄش ٷخٽ ِّّي ًنزِ حٿظٌرش ًنزِ حٿڄڀلڄش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ًحثپ ٫ن أرِ  - 

 ڃٌَٓ ٷخٽ9
 ٷخٽ ٍؿپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٍؿپ أكذ ٷٌڃخ ًٿڄخ ّڀلٶ ريڂ ٷخٽ حٿڄَء ڃ٪ ڃن أكذ.-
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ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٬ْٓي رن ؿزَْ ٫ن أرِ ٫زي كيػنخ ٫ز - 
 حٿَكڄن ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ أكي أٛزَ ٫ڀَ أًٍ ّٔڄ٬و ڃن حهلل ٫ِ ًؿپ أنو -
 َّ٘ٹ رو ًىٌ َُّٷيڂ.

رن ٫ٚٷش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ُّخى  - 
 ٍؿپ ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳنخء أڃظِ رخٿ٬٤ن ًحٿ٤خ٫ٌڅ ٳٸْپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٌح -
 حٿ٬٤ن ٷي ٫َٳنخه ٳڄخ حٿ٤خ٫ٌڅ ٷخٽ ًهِ أ٫يحثټڂ ڃن حٿـن ًٳِ ٻپ ٗييحء.

زش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٬ٗزش ًحرن ؿ٬ٴَ أنزؤنخ ٬ٗ - 
٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن أرِ ٫زْيس ٫ن أرِ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ ٳِ كيّؼو ٓڄ٬ض 

 أرخ ٫زْيس ّليع ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حهلل ط٬خٿَ ّز٢ٔ ّيه رخٿڀْپ ٿْظٌد ڃِٔء حٿنيخٍ -

 ًّز٢ٔ ّيه رخٿنيخٍ ٿْظٌد ڃِٔء حٿڀْپ كظَ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ڃن ڃَٰريخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ًحرن ؿ٬ٴَ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ  - 

 رن ڃَس ٫ن أرِ ٫زْيس ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9
ٷخځ ٳْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رؤٍر٪ ٳٸخٽ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٙ ّنخځ ًٙ ّنزِٰ ٿو -

 پ حٿنيخٍ رخٿڀْپ.أڅ ّنخځ ّوٴٞ حٿٸ٢ٔ ًَّٳ٬و َّٳ٪ اٿْو ٫ڄپ حٿڀْپ رخٿنيخٍ ٫ًڄ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٬ْٓي رن أرِ رَىس ٫ن  - 

 أرْو ٫ن ؿيه9
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٫ڀَ ٻپ ڃٔڀڂ ٛيٷش ٷخٽ أٳَأّض اڅ ٿڂ ّـي ٷخٽ -

ًح حٿلخؿش ٬ّڄپ رْيه ٳْنٴ٪ نٴٔو ًّظٜيٵ ٷخٽ أٳَأّض اڅ ٿڂ ّٔظ٤٪ أڅ ّٴ٬پ ٷخٽ ٬ّْن 
حٿڄڀيٌٱ ٷخٽ أٍأّض اڅ ٿڂ ّٴ٬پ ٷخٽ ّؤڃَ رخٿوَْ أً رخٿ٬يٽ ٷخٽ أٳَأّض اڅ ٿڂ ّٔظ٤٪ أڅ 

 ّٴ٬پ ٷخٽ ّڄٔٺ ٫ن حٿَ٘ ٳبنو ٿو ٛيٷش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ٛخٿق حٿؼٌٍُ ٫ن  - 

 ڂ ٷخٽ9حٿ٬٘زِ ٫ن أرِ رَىس ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ
ڃن ٻخنض ٿو أڃش ٳ٬ڀڄيخ ٳؤكٔن ط٬ڀْڄيخ ًأىريخ ٳؤكٔن طؤىّزيخ ًأ٫ظٸيخ ٳظًِؿيخ ٳڀو -

أؿَحڅ ٫ًزي أىٍ كٶ حهلل ٫ِ ًؿپ ًكٶ ڃٌحٿْو ًٍؿپ ڃن أىپ حٿټظخد آڃن رڄخ ؿخء رو 
 ٫َْٔ ًڃخ ؿخء رو ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀو أؿَحڅ.

كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ ًحثپ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن  - 
 ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 حٿڄَء ڃ٪ ڃن أكذ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷْْ رن ڃٔڀڂ ٫ن  - 

 ٣خٍٵ رن ٗيخد ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9
ٸخٽ ٿِ أكــض ٷڀض ن٬ڂ ٷخٽ ٷيڃض ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ڃنْن رخٕر٤ق ٳ-

ٳزڂ أىڀڀض ٷخٽ ٷڀض ٿزْٺ ربىٚٽ ٻبىٚٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٷي أكٔنض ٷخٽ 
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٣ٲ رخٿزْض ًرخٿٜٴخ ًحٿڄًَس ػڂ أكپ ٷخٽ ٳ٤ٴض رخٿزْض ًرخٿٜٴخ ًحٿڄًَس ػڂ أطْض حڃَأس 
٫ڄَ ڃن رنِ ٷْْ ٳٴڀض ٍأِٓ ػڂ أىڀڀض رخٿلؾ ٷخٽ ٳټنض أٳظِ رو حٿنخّ كظَ ٻخڅ هٚٳش 

ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٳٸخٽ ٍؿپ ّخ أرخ ڃٌَٓ أً ّخ ٫زي حهلل رن ٷْْ ًٍّيٹ ر٬ٞ ٳظْخٹ 
ٳبنٺ ٙ طيٍُ ڃخ أكيع أڃَْ حٿڄئڃنْن ٳِ ٗؤڅ حٿنٔٺ ر٬يٹ ٷخٽ ٳٸخٽ ّخ أّيخ حٿنخّ ڃن 
ٻنخ أٳظْنخه ٳظْخ ٳڀْظجي ٳبڅ أڃَْ حٿڄئڃنْن ٷخىځ ٫ڀْټڂ ٳزو ٳؤطڄٌح ٷخٽ ٳٸيځ ٫ڄَ ٳٌٻَص ًٿٺ 

اڅ نؤهٌ رټظخد حهلل ٳبڅ ٻظخد حهلل ط٬خٿَ ّؤڃَنخ رخٿظڄخځ ًاڅ نؤهٌ رٔنش ٌٍٓٽ حهلل ٿو ٳٸخٽ 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳبڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڂ ّلپ كظَ رڀٮ حٿييُ ڃلڀو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ  - 
 ڃ9ٌَٓ ٫ن ِّّي رن أًّ ٫ن أرِ

أنو أٯڄِ ٫ڀْو ٳزټض ٫ڀْو أځ ًٿيه ٳڀڄخ أٳخٵ ٷخٽ ٿيخ أڃخ رڀٰٺ ڃخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳٔؤٿظيخ ٳٸخٿض ٿْْ ڃنخ ڃن ٓڀٶ ًكڀٶ ًهَٵ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ رَ٘ ٫ن ٬ْٓي رن  - 
 ٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9ؿزَْ ٫ن أرِ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٫ن ح

 ڃن ٓڄ٪ رِ ڃن أڃظِ أً ّيٌىُ أً نَٜحنِ ٳڀڂ ّئڃن رِ ٿڂ ّيهپ حٿـنش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ حٿظْخف كيػنِ  - 

 ٍؿپ أٌٓى ٣ٌّپ ٷخٽ9
َ ٳټظذ اٿْو أرٌ ؿ٬پ أرٌ حٿظْخف ّن٬ظو أنو ٷيځ ڃ٪ حرن ٫زخّ حٿزَٜس ٳټظذ اٿَ أرِ ڃٌٓ-

ڃٌَٓ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّڄِ٘ ٳڄخٽ اٿَ ىڃغ ٳِ ؿنذ كخث٢ ٳزخٽ 
ػڂ ٷخٽ ٻخڅ رنٌح آَحثْپ اًح رخٽ أكيىڂ ٳؤٛخرو ِٗء ڃن رٌٿو ّظز٬و ٳٸَٟو رخٿڄٸخٍّٞ 

 ًٷخٽ اًح أٍحى أكيٻڂ أڅ ّزٌٽ ٳڀَْطي ٿزٌٿو.
ؿ٬ٴَ رن ٓڀْڄخڅ كيػنخ أرٌ ٫ڄَحڅ حٿـٌنِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ - 

 ٫ن أرِ رټَ رن ٫زي حهلل رن ٷْْ ٷخٽ9
ٓڄ٬ض أرِ ًىٌ رل٠َس حٿ٬يً ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ -

أرٌحد حٿـنش طلض ٧ٚٽ حٿٌْٔٱ ٷخٽ ٳٸخځ ٍؿپ ڃن حٿٸٌځ ٍع حٿيْجش ٳٸخٽ ّخ أرخ ڃٌَٓ 
هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٳَؿ٪ اٿَ أٛلخرو ٳٸخٽ أأنض ٓڄ٬ض ىٌح ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح

 أٷَأ ٫ڀْټڂ حٿٔٚځ ػڂ ٻَٔ ؿٴن ْٓٴو ٳؤٿٸخه ػڂ ڃَ٘ رْٔٴو ٳ٠َد رو كظَ ٷظپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن ِّّي  - 

 رن أًّ ٷخٽ9
رَة ڃنو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل أٯڄِ ٫ڀَ أرِ ڃٌَٓ ٳزټٌح ٫ڀْو ٳٸخٽ انِ رَُء ڃڄن -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔؤٿٌح ٫ن ًٿٺ حڃَأطو ٳٸخٿض ڃن كڀٶ أً هَٵ أً ٓڀٶ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ٌٱ ٫ن هخٿي حٕكيد ٫ن  - 

 ٛٴٌحڅ رن ڃلَُ ٷخٽ9
 أٯڄِ ٫ڀَ أرِ ڃٌَٓ ٳزټٌح ٫ڀْو ٳؤٳخٵ ٳٸخٽ انِ أرَأ اٿْټڂ ڃڄن رَة ڃنو ٌٍٓٽ حهلل-

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃڄن كڀٶ أً هَٵ أً ٓڀٶ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٫ٌٱ ًكڄخى رن أٓخڃش كيػنِ  - 
 ٫ٌٱ ٫ن ُّخى رن ڃوَحٵ ٫ن أرِ ٻنخنش ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9

ٷخځ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ رخد رْض ٳْو نٴَ ڃن ٷَّٖ ٳٸخٽ ًأهٌ ر٠٬خىس -
د ػڂ ٷخٽ ىپ ٳِ حٿزْض اٙ ٷَِٗ ٷخٽ ٳٸْپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٯَْ ٳٚڅ حرن أهظنخ ٳٸخٽ حرن حٿزخ

أهض حٿٸٌځ ڃنيڂ ٷخٽ ػڂ ٷخٽ اڅ ىٌح حٕڃَ ٳِ ٷَّٖ ڃخ ىحڃٌح اًح حٓظَكڄٌح ٍكڄٌح ًاًح 
كټڄٌح ٫يٿٌح ًاًح ٷٔڄٌح أٷ٤ٌٔح ٳڄن ٿڂ ّٴ٬پ ًٿٺ ڃنيڂ ٳ٬ڀْو ٿ٬نش حهلل حٿڄٚثټش ًحٿنخّ 

 پ ڃنو َٛٱ ًٙ ٫يٽ.أؿڄ٬ْن ٙ ّٸز
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٗٸْٶ ٷخٽ9 - 
ٻنض ؿخٿٔخ ڃ٪ أرِ ڃٌَٓ ٫ًزي حهلل ٳٸخٽ أرٌ ڃٌَٓ أٿڂ طٔڄ٪ ٿٸٌٽ ٫ڄخٍ ر٬ؼنِ ٌٍٓٽ -

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كخؿش ٳؤؿنزض ٳڀڂ أؿي حٿڄخء ٳظڄَٯض ٳِ حٿ٬ْٜي ٻڄخ طڄَ٭ 
أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ًٿٺ ٿو ٳٸخٽ انڄخ ٻخڅ ّټٴْٺ أڅ طٸٌٽ حٿيحرش ػڂ 

ًَٟد رْيه ٫ڀَ حٍٕٝ ػڂ ڃٔق ٻپ ًحكيس ڃنيڄخ رٜخكزظيخ ػڂ ڃٔق ريڄخ ًؿيو ٿڂ 
 ّـِ ح٫ٕڄٖ حٿټٴْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٗٸْٶ ٫ن أرِ ڃٌَٓ  - 
 ٷخٽ9

اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍأّض حٿَؿپ ّٸخطپ ٗـخ٫ش ؿخء ٍؿپ -
ًّٸخطپ كڄْش ًّٸخطپ ٍّخء ٳؤُ ًٿٺ ٳِ ٓزْپ حهلل ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

 ڃن ٷخطپ ٿظټٌڅ ٻڀڄش حهلل ٫ِ ًؿپ ىِ حٿ٬ڀْخ ٳيٌ ٳِ ٓزْپ حهلل ٫ِ ًؿپ.
 ي حهلل رن نڄَْ ٫ن ٣ڀلش رن ّلَْ ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ز - 
أهزَنِ أرٌ رَىس ٫ن أرِ ڃٌَٓ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬غ ڃ٬خًح ًأرخ -

 ڃٌَٓ اٿَ حٿْڄن ٳؤڃَىڄخ أڅ ٬ّڀڄخ حٿنخّ حٿٸَآڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي كيػنخ رَّي رن ٫زي حهلل كيػنخ أرٌ رَىس ٫ن  - 

 أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9
 اًح ڃَ أكيٻڂ رخٿنزپ ٳِ ڃٔخؿينخ أً أٌٓحٷنخ ٳڀْڄٔٺ رْيه ٫ڀَ ڃ٘خٷٜيخ ٙ ٬ّٸَ أكيح.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي كيػنخ رَّي رن ٫زي حهلل كيػنخ أرٌ رَىس ٫ن  - 

 أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9
خٽ أرٌ ط٬خىيًح ىٌح حٿٸَآڅ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه ٿيٌ أٗي طٴڀظخ ڃن أكيٻڂ ڃن حٗرپ ڃن ٫ٸڀو ٷ-

أكڄي ٷڀض ٿزَّي ىٌه حٕكخىّغ حٿظِ كيػظنِ ٫ن أرِ رَىس ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ 
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ىِ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿټن ٙ أٷٌٽ ٿٺ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ظڄَ رن ٓڀْڄخڅ حٿظْڄِ ٷخٽ9 - 
أڅ أرخ رَىس كيػو ٷخٽ أًَٛ أرٌ أرِ كَِّ كيّغ ٷَأص ٫ڀَ حٿٴ٠ْپ رن ڃَْٔس ٳِ -

ڃٌَٓ كْن ك٠َه حٿڄٌص ٳٸخٽ اًح حن٤ڀٸظڂ رـنخُطِ ٳخ٫ٌَٓح حٿڄِ٘ ًٙ ّظز٬نِ ڃـڄَ 
ًٙ طـ٬ڀٌح ٳِ ٿليُ ْٗجخ ّلٌٽ رْنِ ًرْن حٿظَحد ًٙ طـ٬ڀٌح ٫ڀَ طزَُ رنخء ًأٗييٻڂ 

ٌٽ حهلل أنِ رَُء ڃن كخٿٸش أً ٓخٿٸش أً هخٍٷش ٷخٿٌح أً ٓڄ٬ض ٳْو ْٗجخ ٷخٽ ن٬ڂ ڃن ٍٓ
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٷْ رن ڃٔڀڂ ٫ن ٣خٍٵ  - 
 رن ٗيخد ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9

ٷيڃض ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ رخٿز٤لخء ٳٸخٽ رڂ أىڀڀض ٳٸڀض ربىٚٽ -
ىيُ ٷڀض ٙ ٷخٽ ٣ٲ رخٿزْض  ٻبىٚٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ىپ ٓٸض ڃن

 ًرخٿٜٴخ ًحٿڄًَس ػڂ كپ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٷخٽ9 - 
كيػنخ أنْ رن ڃخٿٺ أڅ أرخ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼپ -

ڄئڃن حٿٌُ ٙ حٿڄئڃن حٿٌُ ّٸَأ حٿٸَآڅ ڃؼپ حٕطَؿش ٬٣ڄيخ ٣ْذ ًٍّليخ ٣ْذ ًڃؼپ حٿ
ّٸَأ حٿٸَآڅ ٻڄؼپ حٿظڄَس ٬٣ڄيخ ٣ْذ ًٙ ٍّق ٿيخ ًڃؼپ حٿٴخؿَ حٿٌُ ّٸَأ حٿٸَآڅ ٻڄؼپ 
حٿَّلخنش ڃَ ٬٣ڄيخ ًٍّليخ ٣ْذ ًڃؼپ حٿٴخؿَ حٿٌُ ٙ ّٸَأ حٿٸَآڅ ٻڄؼپ حٿلن٨ڀش ڃَ 

 ٬٣ڄيخ ًٙ ٍّق ٿيخ.
 حٿؼڄخٍ ٷخٽ9 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٯخٿذ - 
ٓڄ٬ض ڃًَٔٵ رن أًّ أً أًّ رن ڃًَٔٵ ٍؿٚ ڃن رنِ َّر٩ٌ ّليع أنو ٓڄ٪ أرخ -

ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ّليع ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٕٛخر٪ ٌٓحء ٳٸڀض ٿٰخٿذ 
 ٫َ٘ ٫َ٘ ٳٸخٽ ن٬ڂ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ نٌف أنزؤنخ ڃخٿٺ ٫ن ڃٌَٓ رن ڃَْٔس ٫ن ٬ْٓي رن - 
 أرِ ىني ٫ن أرِ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٷخٽ9

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٿ٬ذ رخٿنَى ٳٸي ٫َٜ حهلل ًٌٍٓٿو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ حٿڄزخٍٹ ٫ن حٿلٔن ٫ن أرِ  - 

 ڃٌَٓ ٷخٽ9
 نو.ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ طٌٟئًح ڃڄخ ٯَْص حٿنخٍ ٿٌ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن  - 

 ٫خٛڂ ٷخٽ ٫ٴخڅ أنزؤنخ ٫خٛڂ رن رييٿش ٫ن أرِ رَىس ٫ن أرِ ڃ9ٌَٓ
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّلَٓو أٛلخرو ًًٻَ حٿليّغ.-
ٓٴْخڅ ٫ن أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي كيػنخ  - 

 ُىيځ ٫ن أرِ ڃ9ٌَٓ
أنو ؿخء ٍؿپ ًىٌ ّؤٻپ ىؿخؿخ ٳظنلَ ٳٸخٽ انِ كڀٴض أڅ ٙ آٻڀو انِ ٍأّظو ّؤٻپ ْٗجخ -

 ٷٌٍح ٳٸخٽ حىنو ٳٸي ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّؤٻڀو.
رِ ًحثپ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أ - 

 أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9
ٷْپ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿَؿپ ّلذ حٿٸٌځ ًٿڄخ ّڀلٶ ريڂ ٷخٽ حٿڄَء ڃ٪ ڃن -

 أكذ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ٣ڀلش رن ّلَْ رن ٣ڀلش ٫ن أرِ رَىس  - 

 ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9
 ٚػخ ٳبڅ أًڅ ٿو ًاٙ ٳڀَْؿ٪.ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٿْٔظؤًڅ أكيٻڂ ػ-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٯخٿذ ٫ن أًّ رن  - 
ڃًَٔٵ أً ڃًَٔٵ رن أًّ حٿَْر٫ٌِ ڃن رنِ طڄْڂ ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
 حٕٛخر٪ ٌٓحء ٷخٽ ٬ٗزش ٷڀض ٿو ٫َ٘ح ٫َ٘ح ٷخٽ ن٬ڂ.-
هلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن كَد كيػنخ كڄخى رن كَد كيػنِ ٯْٚڅ كيػنخ ٫زي ح - 

 رن ؿََّ ٫ن أرِ رَىس رن أرِ ڃٌَٓ ٫ن أرْو ٷخٽ9
أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٍى٢ ڃن ح٬َّْٕٗن نٔظلڄڀو ٳٸخٽ ٙ ًحهلل ڃخ -

ًًى ٯَ حٿٌٍٍ ٳڀڄخ أكڄڀټڂ ًڃخ ٫نيُ ڃخ أكڄڀټڂ ٫ڀْو ٳڀزؼنخ ڃخ ٗخء حهلل ػڂ أڃَ ٿنخ رؼٚع 
حن٤ڀٸنخ ٷخٽ ر٠٬نخ ٿز٬ٞ أطْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نٔظلڄڀو ٳلڀٲ أڅ ٙ 
ّلڄڀنخ حٍؿ٬ٌح رنخ أُ كظَ نٌٻَه ٷخٽ ٳؤطْنخه ٳٸڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ أطْنخٹ نٔظلڄڀٺ ٳلڀٴض 

څ ٗخء حهلل أڅ ٙ طلڄڀنخ ػڂ كڄڀظنخ ٳٸخٽ ڃخ أنخ كڄڀظټڂ رپ حهلل ٫ِ ًؿپ كڄڀټڂ انِ ًحهلل ا
ط٬خٿَ ٙ أكڀٲ ٫ڀَ ّڄْن ٳؤٍٍ ٯَْىخ هَْح ڃنيخ اٙ أطْض حٿٌُ ىٌ هَْ ًٻٴَص ٫ن 

 ّڄْنِ أً ٷخٽ اٙ ٻٴَص ّڄْنِ ًأطْض حٿٌُ ىٌ هَْ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أكڄي رن ٫زي حٿڄڀٺ كيػنخ ڃٌَٓ رن أ٫ْن ٫ن ٫زي حهلل  - 

 ُ ٷخٽ9رن ڃلڄي رن ٫ٸْپ ٫ن ٍؿپ ٫ن أرِ ڃٌَٓ ح٬َٕٗ
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن كٴ٦ ڃخ رْن ٳٸڄْو ًٳَؿو ىهپ حٿـنش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس أڅ ٫ٌنخ ٬ًْٓي حرنِ أرِ  - 

 رَىس كيػخه9
أنيڄخ ٗييح أرخ رَىس ّليع ٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬ِِّ ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
خٽ ٙ ّڄٌص ٍؿپ ڃٔڀڂ اٙ أىهپ حهلل ٫ِ ًؿپ ڃټخنو ّيٌىّخ أً نَٜحنْخ ٷخٽ ٳخٓظلڀٴو ٷ

٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬ِِّ رخهلل حٿٌُ ٙ اٿو اٙ ىٌ ػٚع ڃَحص أڅ أرخه كيػو ٫ن ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳلڀٲ ٿو ٷخٽ ٳڀڂ ّليػنِ ٬ْٓي أنو حٓظلڀٴو ًٿڂ ّنټَ ٫ڀَ ٫ٌڅ 

 ٷٌٿو.
 حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٯخٿذ حٿظڄخٍ ٷخٽ9كيػنخ ٫زي  - 
ٓڄ٬ض أًّ رن ڃًَٔٵ ٍؿٚ ڃنخ ٻخڅ أهٌ ىٍىڄْن ٫ڀَ ٫يي ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٍِٟ -

حهلل ط٬خٿَ ٫نو ًٯِح ٳِ هٚٳظو ّليع ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ 
 حٕٛخر٪ ٌٓحء ٷخٽ ٬ٗزش ٳٸڀض ٫َ٘ ٫َ٘ ٷخٽ ن٬ڂ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش أهزَنِ أرٌ رَ٘ ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض ٬ْٓي رن ؿزَْ ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن ٓڄ٪ رِ -

 ڃن أڃظِ أً ّيٌىُ أً نَٜحنِ ػڂ ٿڂ ّئڃن رِ ىهپ حٿنخٍ.
 ڃن حٕنٜخٍ.كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٍؿپ  - 
أڅ أرخ رټَ رن ٫زي حهلل رن ٷْْ كيػو أڅ أرخه كيػو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

ٻخڅ ّټؼَ ُّخٍس حٕنٜخٍ هخٛش ٫ًخڃش ٳټخڅ اًح ُحٍ هخٛش أطَ حٿَؿپ ٳِ ڃنِٿو ًاًح 
 ُحٍ ٫خڃش أطَ حٿڄٔـي.
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ُرْي ٫ن ڃ٤َٱ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى حٿيخٗڄِ كيػنخ أرٌ - 
 ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن أرِ رَىس ٫ن أرِ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٷخٽ9

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٻخنض ٿو ؿخٍّش ٳؤ٫ظٸيخ ًطًِؿيخ ٻخڅ ٿو أؿَحڅ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٷظْزش رن ٬ْٓي كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ڃلڄي ٫ن ٫ڄًَ  - 

 ِ ڃٌَٓ ٷخٽ٬ّ9نِ حرن أرِ ٫ڄًَ ٫ن حٿڄ٤ڀذ ٫ن أر
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن ٫ڄپ كٔنش ٳَٔ ريخ ٫ًڄپ ْٓجش -

 ٳٔخءطو ٳيٌ ڃئڃن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫زي حهلل كيػنخ كْٔن رن ٫ڀِ حٿـ٬ٴِ ٫ن  - 

ڃـڄ٪ رن ّلَْ ٫ن ُّي رن ؿخٍّش حٕنٜخٍُ ٷخٽ ٓڄ٬ظو ٌّٻَه ٫ن ٬ْٓي رن أرِ رَىس 
 ِ رَىس ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ٫9ن أر

ٛڀْنخ حٿڄَٰد ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ ٷڀنخ ٿٌ حنظ٨َنخ كظَ نٜڀِ ڃ٬و -
حٿ٬٘خء ٷخٽ ٳخنظ٨َنخ ٳوَؽ اٿْنخ ٳٸخٽ ڃخ ُٿظڂ ىينخ ٷڀنخ ن٬ڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷڀنخ نٜڀِ ڃ٬ٺ 

َٳ٪ ٍأٓو اٿَ حٿ٬٘خء ٷخٽ أكٔنظڂ أً أٛزظڂ ػڂ ٍٳ٪ ٍأٓو اٿَ حٿٔڄخء ٷخٽ ًٻخڅ ٻؼَْح ڃخ ّ
حٿٔڄخء ٳٸخٽ حٿنـٌځ أڃنش ٿڀٔڄخء ٳبًح ًىزض حٿنـٌځ أطَ حٿٔڄخء ڃخ ط٫ٌي ًأنخ أڃنش 
ٕٛلخرِ ٳبًح ًىزض أطَ أٛلخرِ ًڃخ ٫ٌّيًڅ ًأٛلخرِ أڃنش ٕڃظِ ٳبًح ًىزض 

 أٛلخرِ أطَ أڃظِ ڃخ ٫ٌّيًڅ.
كيػنخ ّلَْ رن كيػخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫زي حهلل كيػنخ حٿٌٿْي رن ڃٔڀڂ  - 

 ٫زي حٿ٬ِِّ حٍٕىنِ ٫ن ٫زي حهلل رن ن٬ْڂ حٿٸِْٔ ٷخٽ9
كيػنِ حٿ٠لخٹ رن ٫زي حهلل رن ٫َُد ح٬َُٕٗ أڅ أرخ ڃٌَٓ كيػيڂ ٷخٽ ٿڄخ ىِځ حهلل -

٫ِ ًؿپ ىٌحُڅ رلنْن ٫ٸي ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٕرِ ٫خڃَ ح٬َُٕٗ ٫ڀَ 
ٳَٓو ٳؤىٍٹ حرن ىٍّي رن حٿٜڄش ٳٸظپ أرخ هْپ حٿ٤ڀذ ٳ٤ڀذ ٳټنض ٳْڄن ٣ڀزيڂ ٳؤ٩َٓ رو 

٫خڃَ ًأهٌ حٿڀٌحء ًٗيىص ٫ڀَ حرن ىٍّي ٳٸظڀظو ًأهٌص حٿڀٌحء ًحنَٜٳض رخٿنخّ ٳڀڄخ 
ٍآنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أكڄپ حٿڀٌحء ٷخٽ ّخ أرخ ڃٌَٓ ٷظپ أرٌ ٫خڃَ ٷخٽ 

ّيّو ّي٫ٌ ّٸٌٽ  ٷڀض ن٬ڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٳَأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍٳ٪
 حٿڀيڂ ٫زْيٹ ٫زْي أرخ ٫خڃَ حؿ٬ڀو ڃن حٕٻؼَّن ٌّځ حٿٸْخڃش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ أرٌ حٿظْخف ٫ن ْٗن ٿيڂ ٫ن أرِ  - 
 ڃٌَٓ ٷخٽ9

ڃخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ ىڃغ اٿَ ؿنذ كخث٢ ٳزخٽ ٷخٽ ٬ٗزش ٳٸڀض ٕرِ -
ٔخ ٷخٽ ٙ أىٍُ ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ رنِ آَحثْپ ٻخنٌح حٿظْخف ؿخٿ

 اًح أٛخريڂ حٿزٌٽ ٷٌَٟه رخٿڄٸخٍّٞ ٳبًح رخٽ أكيٻڂ ٳڀَْطي ٿزٌٿو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫زي حهلل كيػنخ حٿڄ٬ظڄَ رن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ9 - 
أرِ كيّغ ِ أڅ أرخ رَىس كيػو ٫ن أرِ كَّكيّغ ٷَأص ٫ڀَ حٿٴ٠ْپ رن ڃَْٔس ٫ن -

ڃٌَٓ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ػٚػش ٙ ّيهڀٌڅ حٿـنش ڃيڃن هڄَ ًٷخ٣٪ ٍكڂ 
ًڃٜيٵ رخٿٔلَ ًڃن ڃخص ڃيڃنخ ٿڀوڄَ ٓٸخه حهلل ٫ِ ًؿپ ڃن نيَ حٿ٣ٌٰش ٷْپ ًڃخ نيَ 

 حٿ٣ٌٰش ٷخٽ نيَ ّـَُ ڃن ٳًَؽ حٿڄٌڃٔخص ّئًُ أىپ حٿنخٍ ٍّق ٳًَؿيڂ.
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خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ٫زي حهلل رن ڃلڄي كيػن - 
 كيػنخ أٓخڃش ٫ن رَّي رن أرِ رَىس ٫ن أرِ رَىس ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9

ًٿي ٿِ ٯٚځ ٳؤطْض رو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔڄخه ارَحىْڂ ًكنټو رظڄَس ًٷخٽ -
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٘ؤنيڂ ٳٸخٽ انڄخ ىٌه  حكظَٵ رْض رخٿڄيّنش ٫ڀَ أىڀو ٳليع حٿنزِ ٛڀَ

حٿنخٍ ٫يً ٿټڂ ٳبًح نڄظڂ ٳخ٣ٴئىخ ٫نټڂ ٷخٽ ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ر٬غ 
أكيح ڃن أٛلخرو ٳِ ر٬ٞ أڃَه ٷخٽ رًَ٘ح ًٙ طنٴًَح ًًَّٔح ًٙ ط٬ًَٔح ًٷخٽ ٌٍٓٽ 

ييٍ ًحٿ٬ڀڂ ٻڄؼپ ٯْغ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ڃؼپ ڃخ ر٬ؼنِ حهلل ٫ِ ًؿپ رو ڃن حٿ
أٛخد حٍٕٝ ٳټخنض ڃنو ٣خثٴش ٷزڀض ٳؤنزظض حٿټٖ ًحٿ٬٘ذ حٿټؼَْ ًٻخنض ڃنيخ أؿخىد 
أڃٔټض حٿڄخء ٳنٴ٪ حهلل ٫ِ ًؿپ ريخ نخٓخ ٳَ٘رٌح ٳ٫ٌَح ًٓٸٌح ٫ًٌٍُح ًأٓٸٌح ًأٛخرض 
٣خثٴش ڃنيخ أهٍَ انڄخ ىِ ٷ٬ْخڅ ٙ طڄٔٺ ڃخء ًٙ طنزض ٻٖ ٳٌٿٺ ڃؼپ ڃن ٳٸو ٳِ ىّن 

٫ِ ًؿپ ًنٴ٬و حهلل ٫ِ ًؿپ رڄخ ر٬ؼنِ رو ًنٴ٪ رو ٳ٬ڀڂ ٫ًڀڂ ًڃؼپ ڃن ٿڂ َّٳ٪ رٌٿٺ  حهلل
 ٍأٓخ ًٿڂ ّٸزپ ىيٍ حهلل ٫ِ ًؿپ حٿٌُ أٍٓڀض رو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن  - 
 ن أرِ ڃـڀِ ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9أرِ ْٗزش كيػنخ ڃ٬ظڄَ رن ٓڀْڄخڅ ٫ن ٫زخى رن ٫زخى ٫

أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رٌٌٟء ٳظٌٟؤ ًٛڀَ ًٷخٽ حٿڀيڂ أٛڀق ٿِ ىّنِ -
 ًًٓ٪ ٫ڀِ ٳِ ًحطِ ًرخٍٹ ٿِ ٳِ ٍُٷِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٫ًڀِ رن ُّي  - 
 9َُ٬ًٗحٿـََُّ ٫ن أرِ ٫ؼڄخڅ حٿنييُ ٫ن أرِ ڃٌَٓ حٕ

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿو أٙ أىٿٺ ٫ڀَ ٻنِ ڃن ٻنٌُ حٿـنش ٷخٽ ًڃخ ىٌ -
 ٷخٽ ٙ كٌٽ ًٙ ٷٌس اٙ رخهلل.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ أرٌ ٫ڄَحڅ حٿـٌنِ ٫ن  - 
 أرِ رټَ رن ٫زي حهلل رن ٷْْ ح٬َُٕٗ ٫ن أرْو9

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿوْڄش ىٍس ڃـٌٳش ٣ٌٿيخ ٳِ حٿٔڄخء ٓظٌڅ ڃْٚ ٳِ  أڅ حٿنزِ ٛڀَ-
 ٻپ ُحًّش ڃنيخ ٿڀڄئڃن أىپ ٙ َّحىڂ حٓهًَڅ ًٍرڄخ ٷخٽ ٫ٴخڅ ٿټپ ُحًّش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ ػخرض ٫ن أرِ رَىس ٫ن أرِ  - 
 ڃ9ٌَٓ

ٽ اًح ڃَ أكيٻڂ ٳِ ڃٔـي أً ٌٓٵ أً ڃـڀْ ًرْيه أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخ-
 نزخٽ ٳڀْؤهٌ رنٜخٿيخ ٷخٽ أرٌ ڃٌَٓ ٳٌحهلل ڃخ ڃظنخ كظَ ٓيىىخ ر٠٬نخ ٳِ ًؿٌه ر٬ٞ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ػخرض ٬ّنِ حرن ٫ڄخٍس ٫ن ٯنْڂ  - 
 ٫ن أرِ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 حٓظ٤٬َص حٿڄَأس ٳوَؿض ٫ڀَ حٿٸٌځ ٿْـيًح ٍّليخ ٳيِ ٻٌح ًٻٌح. اًح-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٫ؼڄخڅ رن ٯْخع كيػنخ أرٌ ٫ؼڄخڅ ٫ن أرِ  - 

 ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
ًٌٍٓٿو  ىپ أىٿټڂ ٫ڀَ ٻنِ ڃن ٻنٌُ حٿـنش أً ڃخ طيٍُ ڃخ ٻنِ ڃن ٻنٌُ حٿـنش ٷڀض حهلل-

 أ٫ڀڂ ٷخٽ ٙ كٌٽ ًٙ ٷٌس اٙ رخهلل.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ أنزؤنخ ٫زْي حهلل أهزَنِ نخٳ٪ ًكيػنخ ڃلڄي رن  - 
٫زْي كيػنخ ٫زْي حهلل كيػنِ نخٳ٪ ٫ن ٬ْٓي رن أرِ ىني ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
 .ڃن ٿ٬ذ رخٿنَى ٳٸي ٫َٜ حهلل ًٌٍٓٿو-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ًىٌ حرن ٬ْٓي ٫ن حرن ؿَّؾ ٫ن ٤٫خء ٫ن  - 

 ٫زْي رن ٫ڄ9َْ
أڅ أرخ ڃٌَٓ حٓظؤًڅ ٫ڀَ ٫ڄَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ػٚع ڃَحص ٳڀڂ ّئًڅ ٿو ٳَؿ٪ -

ٳٸخٽ أٿڂ أٓڄ٪ ٌٛص ٫زي حهلل رن ٷْْ آنٴخ ٷخٿٌح رڀَ ٷخٽ ٳخ٣ڀزٌه ٷخٽ ٳ٤ڀزٌه ٳي٫ِ ٳٸخٽ 
ڀَ ڃخ ٛن٬ض ٷخٽ حٓظؤًنض ػٚػخ ٳڀڂ ّئًڅ ٿِ ٳَؿ٬ض ٻنخ نئڃَ ريٌح ٳٸخٽ ڃخ كڄڀٺ ٫

ٿظؤطْن ٫ڀْو رخٿزْنش أً ٕٳ٬ڀن ٷخٽ ٳؤطَ ڃٔـي أً ڃـڀٔخ ٿٖنٜخٍ ٳٸخٿٌح ٙ ّ٘يي ٿٺ اٙ 
أَٰٛنخ ٳٸخځ أرٌ ٬ْٓي حٿويٍُ ٳ٘يي ٿو ٳٸخٽ ٫ڄَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو هٴِ ىٌح ٫ڀِ 

 ًٓڀڂ أٿيخنِ ٫نو حٿٜٴٶ رخٌٕٓحٵ.ڃن أڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
كيػنخ ٫زي كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ًڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٙ كيػنخ ٫ٌٱ ٷخٽ  - 

كيػنِ ٷٔخڃش رن ُىَْ ٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ ٫ن ٷٔخڃش رن ُىَْ ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٫ن حٿنزِ 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

خء رنٌ آىځ ٫ڀَ ٷيٍ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ هڀٶ آىځ ڃن ٷز٠ش ٷز٠يخ ڃن ؿڄْ٪ حٍٕٝ ٳـ-
حٍٕٝ ؿخء ڃنيڂ حٕرْٞ ًحٕكڄَ ًحٌٕٓى ًرْن ًٿٺ ًحٿوزْغ ًحٿ٤ْذ ًحٿٔيپ 

 ًحٿلِڅ ًرْن ًٿٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٫ٌٱ ٫ن ٷٔخڃش رن ُىَْ ٷخٽ ٓڄ٬ض  - 

 ح٬َُٕٗ ٳٌٻَ ڃؼڀو.
َىس رن أرِ ڃٌَٓ ٫ن أرْو كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ رَّي رن أرِ ر - 

 ٫ن ؿيه ٷخٽ9
ٻنخ ؿڀٌٓخ ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًانو ٓؤٿو ٓخثپ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ حٗٴ٬ٌح طئؿًَح ًٿْٸٞ حهلل ٫ِ ًؿپ ٫ڀَ ٿٔخڅ نزْو ڃخ أكذ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن حٌٕٓى رن - 

 ِّّي ٷخٽ9
ٷخٽ أرٌ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٿٸي ًٻَنخ ٫ڀِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٛٚس ٛڀْنخىخ ڃ٪ ٌٍٓٽ -

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳبڃخ أڅ نټٌڅ نْٔنخىخ ًاڃخ أڅ نټٌڅ طَٻنخىخ ٫ڄيح ّټزَ ٻڀڄخ 
 ٍٻ٪ ًاًح ٓـي ًاًح ٍٳ٪.

ٓٴْخڅ ٫ن كټْڂ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ًزي حٿَكڄن ٫ن - 
 رن ىّڀڂ ٫ن أرِ رَىس ٫ن أرْو ٷخٽ9

ٻخنض حٿْيٌى ّظ٬خ٣ٌٔڅ ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿخء أڅ ّٸٌٽ ٿيڂ َّكڄټڂ حهلل -
 ٳټخڅ ّٸٌٽ ٿيڂ ّييّټڂ حهلل ًّٜڀق رخٿټڂ.

كيػنخ ري حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ حٿڄ٬ٌٔىُ ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن أرِ ٫زْيس  - 
 ٌَٓ ٷخٽ٫9ن أرِ ڃ
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ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ٙ ّنخځ ًٙ ّنزِٰ ٿو أڅ ّنخځ ّوٴٞ -
حٿٸ٢ٔ ًَّٳ٬و كـخرو حٿنخٍ ٿٌ ٻ٘ٴيخ ٕكَٷض ٓزلخص ًؿيو ٻپ ِٗء أىٍٻو رَٜه ػڂ 

 ٷَأ أرٌ ٫زْيس نٌىُ أڅ رٌٍٹ ڃن حٿنخٍ ًڃن كٌٿيخ ًٓزلخڅ حهلل ٍد حٿ٬خٿڄْن.
ػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن أرِ آلٶ كيػنخ ٫زي حهلل كي - 

 ٫ن حٌٕٓى ٷخٽ9
ٷخٽ أرٌ ڃٌَٓ أطْض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنخ أٍٍ أڅ ٫زي حهلل ڃن أىپ حٿزْض -

 أً ڃخ ًٻَ ڃن ىٌح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ٬ْٓي رن  - 

 رِ ٫زي حٿَكڄن ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9ؿزَْ ٫ن أ
 ڃخ أكي أٛزَ ٫ڀَ أًٍ ّٔڄ٬و ڃن حهلل ٫ِ ًؿپ ّي٫ٌڅ ٿو ًٿيح ٬ًّخٳْيڂ ًَُّٷيڂ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن ٌّنْ ٫ن حٿلٔن9 - 
اڅ ٻنض أٍٍ أنو  أڅ أهخ ٕرِ ڃٌَٓ ٻخڅ ّظ٩َٔ ٳِ حٿٴظنش ٳـ٬پ ّنيخه ًٙ ّنظيِ ٳٸخٽ-

ْٓټٴْٺ ڃنِ حٿَْْٔ أً ٷخٽ ڃن حٿڄ٨٫ٌش ىًڅ ڃخ أٍٍ ًأڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ٷخٽ اًح طٌحؿو حٿڄٔڀڄخڅ رْٔٴْيڄخ ٳٸظپ أكيىڄخ حٓهَ ٳخٿٸخطپ ًحٿڄٸظٌٽ ٳِ حٿنخٍ ٷخٿٌح 

 ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٌح حٿٸخطپ ٳڄخ رخٽ حٿڄٸظٌٽ ٷخٽ انو أٍحى ٷظپ ٛخكزو.
هلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ أنزؤنخ أٌّد ٫ن حٿٸخٓڂ حٿظڄْڄِ ٫ن ُىيځ كيػنخ ٫زي ح - 

 حٿـَڃِ ٷخٽ9
ٻنخ ٫ني أرِ ڃٌَٓ ٳٸيځ ٳِ ٬٣خڃو ٿلڂ ىؿخؽ ًٳِ حٿٸٌځ ٍؿپ ڃن رنِ طْڂ حهلل أكڄَ -

ٻؤنو ڃٌٿَ ٳڀڂ ّيڅ ٷخٽ ٿو أرٌ ڃٌَٓ حىڅ ٳبنِ ٷي ٍأّض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ّؤٻپ ْٗجخ ٳٸٌٍطو ٳلڀٴض أڅ ٙ أ٬٣ڄو أريح ٳٸخٽ حىڅ أهزَٹ ٫ن  ّؤٻپ ڃنو ٷخٽ انِ ٍأّظو

ًٿٺ انِ أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٍى٢ ڃن ح٬َّْٕٗن نٔظلڄڀو ًىٌ ّٸٔڂ 
ن٬ڄخ ڃن ن٬ڂ حٿٜيٷش ٷخٽ أٌّد أكٔزو ًىٌ ٯ٠زخڅ ٳٸخٽ ٙ ًحهلل ڃخ أكڄڀټڂ ًڃخ ٫نيُ 

ًٓڀڂ رنيذ ارپ ٳٸخٽ أّن ىئٙء أكڄڀټڂ ٳخن٤ڀٸنخ ٳؤطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ح٬ٌَّٕٗڅ ٳؤطْنخ ٳؤڃَ ٿنخ روڄْ ًًى ٯَ حٿٌٍٍ ٳخنيٳ٬نخ ٳٸڀض ٕٛلخرِ أطْنخ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نٔظلڄڀو ٳلڀٲ أڅ ٙ ّلڄڀنخ ػڂ أٍٓپ اٿْنخ ٳلڄڀنخ ٳٸڀض نِٔ ٌٍٓٽ 

٫ڀْو ًٓڀڂ ّڄْنو ٙ  حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّڄْنو ًحهلل ٿجن طٰٴڀنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل
نٴڀق أريح حٍؿ٬ٌح رنخ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀنٌٻَه ّڄْنو ٳَؿ٬نخ اٿْو ٳٸڀنخ ّخ 
ٌٍٓٽ حهلل أطْنخٹ نٔظلڄڀٺ ٳلڀٴض أڅ ٙ طلڄڀنخ ػڂ كڄڀظنخ ٳ٬َٳنخ أً ٧ننخ أنٺ نْٔض ّڄْنٺ 

هلل اڅ ٗخء حهلل ٙ ٳٸخٽ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حن٤ڀٸٌح ٳبنڄخ كڄڀټڂ حهلل ٫ِ ًؿپ ًانِ ًح
 أكڀٲ ٫ڀَ ّڄْن ٳؤٍٍ ٯَْىخ هَْح ڃنيخ اٙ أطْض حٿٌُ ىٌ هَْ ًطلڀڀظيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن  - 
 ُىيځ حٿـَڃِ ٷخٽ9

 ٻنض ٫ني أرِ ڃٌَٓ ٳٸَد ٿو ٬٣خڃخ ٳْو ىؿخؽ ٳٌٻَ ڃ٬نخه.-
نِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿٌٿْي كيػنخ أٌّد كيػنِ أرٌ ٷٚرش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 

 ٍؿپ ڃن رنِ طْڂ حهلل ّٸخٽ ٿو ُىيځ ٷخٽ ٻنخ ٫ني أرِ ڃٌَٓ ٳؤطَ رڀلڂ ىؿخؽ ٳٌٻَه.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ًىْذ كيػنخ أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ًن  - 
 حٿٸخٓڂ حٿظْڄِ ٫ن ُىيځ حٿـَڃِ ٷخٽ9

 ًڃ٬نخه.ليّغ ْننخ ًرْن ح٬َُٕٗ اهخء ٳٌٻَ حٿٻخڅ ر-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ٌّنْ رن ؿزَْ ٫ن  - 

 ك٤خڅ رن ٫زي حهلل حٿَٷخِٗ ٫ن أرِ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٷخٽ9
زَ ٫ڀڄنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚطنخ ًٓنظنخ ٳٸخٽ انڄخ حٗڃخځ ٿْئطڂ رو ٳبًح ٻ-

ٳټزًَح ًاًح ٷخٽ ٯَْ حٿڄ٠ٌٰد ٫ڀْيڂ ًٙ حٿ٠خٿْن ٳٸٌٿٌح آڃْن ّلزټڂ حهلل ط٬خٿَ ًاًح 
ٍٻ٪ ٳخٍٻ٬ٌح ًاًح ٍٳ٪ ٳخٍٳ٬ٌح ًاًح ٷخٽ ٓڄ٪ حهلل ٿڄن كڄيه ٳٸٌٿٌح ٍرنخ ٿٺ حٿلڄي ّٔڄ٪ 
حهلل ٿټڂ ًاًح ٓـي ٳخٓـيًح ًاًح ٍٳ٪ ٳخٍٳ٬ٌح ٳبڅ حٗڃخځ ّٔـي ٷزڀټڂ ًَّٳ٪ ٷزڀټڂ ٷخٽ 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳظڀٺ رظڀٺ.ٌٍٓٽ حهلل 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن  - 

ڃَس ٷخٽ ٫ٴخڅ أهزَنِ ٫ڄًَ رن ڃَس ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ًحثپ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ڃٌَٓ 
 ح9َُ٬ٕٗ

طپ ٿڀڄٰنڂ ًحٿَؿپ أڅ أ٫َحرْخ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٿَؿپ ّٸخ-
ّٸخطپ ٿٌْٻَ ًحٿَؿپ ّٸخطپ ٿٍَْ ڃټخنو ٳڄن ٳِ ٓزْپ حهلل ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ڃن ٷخطپ ٿظټٌڅ ٻڀڄش حهلل ىِ حٿ٬ڀْخ ٳيٌ ٳِ ٓزْپ حهلل ٫ِ ًؿپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ رن آڄخ٫ْپ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ أرٌ  - 

 ن أرِ رټَ رن أرِ ڃٌَٓ ٫ن أرْو ٷخٽ٫9ڄَحڅ حٿـٌنِ ٫
أطْض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃ٬ِ نٴَ ڃن ٷٌڃِ ٳٸخٽ أرًَ٘ح ًرًَ٘ح ڃن ًٍحءٻڂ -

أنو ڃن ٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ٛخىٷخ ريخ ىهپ حٿـنش ٳوَؿنخ ڃن ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نزَ٘ حٿنخّ ٳخٓظٸزڀنخ ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٳَؿ٪ رنخ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل

 ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٫ڄَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اًح ّظټپ حٿنخّ ٷخٽ ٳٔټض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ٜذ رن ٓٚځ كيػنخ حٕؿڀق ٫ن أرِ رټَ رن أرِ  - 

 ڃٌَٓ ٫ن أرْو ٷخٽ9
 اڅ ريخ أَٗرش ٳڄخ ر٬ؼنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٿَ حٿْڄن ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل-

أَٗد ًڃخ أى٩ ٷخٽ ًڃخ ىِ ٷڀض حٿزظ٪ ًحٿڄٍِ ٳڀڂ ّيٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ 
ىٌ ٳٸخٽ ڃخ حٿزظ٪ ًڃخ حٿڄٍِ ٷخٽ أڃخ حٿزظ٪ ٳنزٌْ حٿٌٍس ٤ّزن كظَ ٬ٌّى رظ٬خ ًأڃخ حٿڄٍِ 

 ٳنزٌْ حٿ٬ٔپ ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طَ٘رن ڃٔټَح.
خ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد رن ٫زي حٿڄـْي حٿؼٸٴِ أرٌ ڃلڄي كيػنخ كيػن - 

 هخٿي حٿلٌحء ٫ن أرِ ٫ؼڄخڅ حٿنييُ ٫ن أرِ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٷخٽ9
ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٯِحس ٳـ٬ڀنخ ٙ ن٬ٜي َٗٳخ ًٙ ن٬ڀٌ َٗٳخ -

ٳينخ ڃنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ  ًٙ نيز٢ ٳِ ًحى اٙ ٍٳ٬نخ أٌٛحطنخ رخٿظټزَْ ٷخٽ
ٳٸخٽ أّيخ حٿنخّ حٍر٬ٌح ٫ڀَ أنٴٔټڂ ٳبنټڂ ڃخ طي٫ٌڅ أٛڂ ًٙ ٯخثزخ انڄخ طي٫ٌڅ ٓڄ٬ْخ 
رَْٜح اڅ حٿٌُ طي٫ٌڅ أٷَد اٿَ أكيٻڂ ڃن ٫نٶ ٍحكڀظو ّخ ٫زي حهلل رن ٷْْ أٙ أ٫ڀڄٺ 

 ٻڀڄش ڃن ٻنٌُ حٿـنش ٙ كٌٽ ًٙ ٷٌس اٙ رخهلل.
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هلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿڄَْٰس ًىٌ حٿن٠َ رن آڄخ٫ْپ ٬ّنِ حٿٸخٙ كيػنخ ٫زي ح - 
 كيػنخ رَّي ٫ن أرِ رَىس ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٻخڅ ٌّځ حٿٸْخڃش ٿڂ ّزٶ ڃئڃن اٙ أطَ رْيٌىُ أً -
نِ ٫ڄَ رن ٫زي نَٜحنِ كظَ ّيٳ٪ اٿْو ّٸخٽ ٿو ىٌح ٳيحإٹ ڃن حٿنخٍ ٷخٽ أرٌ رَىس ٳخٓظلڀٴ

حٿ٬ِِّ رخهلل حٿٌُ ٙ اٿو اٙ ىٌ أٓڄ٬ض أرخ ڃٌَٓ ٌّٻَه ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ ٷخٽ ٷڀض ن٬ڂ ٳَٔ رٌٿٺ ٫ڄَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿلټڂ رن نخٳ٪ أرٌ حٿْڄخڅ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ٫ْخٕ ٫ن  - 
ح٬َُٕٗ ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ  ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٫زْي حهلل ٫ن أرِ رَىس رن أرِ ڃٌَٓ

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٻخڅ ّنٴپ ٳِ ڃٰخُّو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٛخٿق أنو ٻخڅ ّنٴپ  - 

 ٳِ ڃٰخُّو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٛخٿق ٫ن حٿ٬ِ٘ ٫ن  - 

 َ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9أرِ رَىس ٫ن أرِ ڃٌٓ
ػٚػٌڅ ّئطٌڅ أؿٌٍىڂ ڃَطْن ٍؿپ ٻخنض ٿو أڃش ٳؤىريخ ٳؤكٔن طؤىّزيخ ٫ًڀڄيخ ٳؤكٔن -

ط٬ڀْڄيخ ػڂ أ٫ظٸيخ ٳظًِؿيخ ًڃڄڀٌٹ أ٤٫َ كٶ ٍرو ٫ِ ًؿپ ًكٶ ڃٌحٿْو ًٍؿپ آڃن 
ٳْيخ  رټظخرو ًرڄلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٷخٽ ٿِ حٿ٬٘زِ هٌىخ رَْٰ ِٗء ًٿٌ َٓص

 اٿَ ٻَڃخڅ ٿټخڅ ًٿٺ َّْٔح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن ٬ْٓي رن أرِ  - 

 رَىس ٫ن أرِ رَىس ٫ن أرْو9
أڅ ٍؿڀْن حهظٜڄخ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ىحرش ٿْْ ٿٌحكي ڃنيڄخ رْنش -

 ٳـ٬ڀو رْنيڄخ نٜٴْن.
كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٯْخع ٫ن أرِ ٫ؼڄخڅ  كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىپ طيٍُ أً ىپ أىٿٺ ٫ڀَ ٻنِ ڃن ٻنٌُ حٿـنش ٷخٽ -

 حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٷخٽ ٙ كٌٽ ًٙ ٷٌس اٙ رخهلل.
نخ ٬ٗزش ٫ن ٫خٛڂ ٫ن أرِ ٫ؼڄخڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػ - 

 ٫ن أرِ ڃ9ٌَٓ
أنيڂ ٻخنٌح ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ٳَٳ٬ٌح أٌٛحطيڂ رخٿي٫خء ٳٸخٽ -

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انټڂ ٙ طي٫ٌڅ أٛڂ ًٙ ٯخثزخ انټڂ طي٫ٌڅ ٷَّزخ ڃـْزخ 
ڃٌَٓ أٙ أىٿٺ ٫ڀَ ٻنِ ڃن  ّٔڄ٪ ى٫خءٻڂ ًّٔظـْذ ػڂ ٷخٽ ّخ ٫زي حهلل رن ٷْْ أً ّخ أرخ

 ٻنٌُ حٿـنش ٙ كٌٽ ًٙ ٷٌس اٙ رخهلل.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن نڄَْ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ ٬ّنِ حرن أرِ ٓڀْڄخڅ  - 

 حٿ٬ٍِڃِ ٫ن أرِ ٫ڀِ ٍؿپ ڃن رنِ ٻخىپ ٷخٽ9
ٴَ ڃن ىرْذ ه٤زنخ أرٌ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٳٸخٽ ّخ أّيخ حٿنخّ حطٸٌح ىٌح حٿَ٘ٹ ٳبنو أه-

حٿنڄپ ٳٸخځ اٿْو ٫زي حهلل رن كِڅ ًٷْْ رن حٿڄ٠خٍد ٳٸخٙ ًحهلل ٿظوَؿن ڃڄخ ٷڀض أً 
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ٿنؤطْن ٫ڄَ ڃخًًڅ ٿنخ أً ٯَْ ڃؤًًڅ ٷخٽ رپ أهَؽ ڃڄخ ٷڀض ه٤زنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٌّځ ٳٸخٽ أّيخ حٿنخّ حطٸٌح ىٌح حٿَ٘ٹ ٳبنو أهٴَ ڃن ىرْذ حٿنڄپ ٳٸخٽ ٿو 

حهلل أڅ ّٸٌٽ ًٻْٲ نظٸْو ًىٌ أهٴَ ڃن ىرْذ حٿنڄپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٷٌٿٌح حٿڀيڂ  ڃن ٗخء
 انخ ن٬ًٌ رٺ ڃن أڅ نَ٘ٹ رٺ ْٗجخ ن٬ڀڄو ًنٔظٰٴَٹ ٿڄخ ٙ ن٬ڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن كَڃڀش رن ٷْْ ٫ن ڃلڄي حرن أرِ أٌّد  - 
 ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍٳ٪ أكيىڄخ ًرٸِ حٓهَ ًڃخ ٻخڅ أڃخنخڅ ٻخڅ ٫ڀَ ٫يي ٌٍٓٽ حهلل-
 حهلل ٿ٬ٌْريڂ ًأنض ٳْيڂ ًڃخ ٻخڅ حهلل ڃ٬ٌريڂ ًىڂ ّٔظٰٴًَڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش أنزؤنخ ػخرض ٫ڄن ٓڄ٪  - 
 ك٤خڅ رن ٫زي حهلل حٿَٷخِٗ ٷخٽ9

ڀنـ٬پ ٌّڃنخ ىٌح هلل ٫ِ ًؿپ ٳټؤنڄخ ٗيينخ ٷخٽ أرٌ ڃٌَٓ ٷڀض ٿٜخكذ ٿِ ط٬خٽ ٳ-
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ًڃنيڂ ڃن ّٸٌٽ ط٬خٽ ٳڀنـ٬پ ٌّڃنخ ىٌح هلل ٫ِ ًؿپ 

 ٳڄخ ُحٽ َّىىىخ كظَ طڄنْض أڅ أْٓن ٳِ حٍٕٝ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس كيػنخ حٿلٔن9 - 
ٻخڅ ٿو أم ّٸخٽ ٿو أرٌ ٍىڂ ًٻخڅ ّظ٩َٔ ٳِ حٿٴظنش ًٻخڅ  أڅ أرخ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ-

ح٬َُٕٗ ّټَه حٿٴظنش ٳٸخٽ ٿو ٿٌٙ ڃخ أرڀٰض اٿِ ڃخ كيػظٺ انِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃخ ڃن ڃٔڀڄْن ّڀظٸْخڅ رْٔٴْيڄخ ٳٸظپ أكيىڄخ حٓهَ اٙ ىهٚ ؿڄ٬ْخ 

 حٿنخٍ.
لڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٯخٿذ حٿظڄخٍ ٫ن كڄْي كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ - 

 رن ىٚٽ ٫ن ڃًَٔٵ رن أ9ًّ
أڅ أرخ ڃٌَٓ كيع أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷ٠َ ٳِ حٕٛخر٪ ٫َ٘ح ٫َ٘ح -

 ڃن حٗرپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ ڃٔڀڄش ٫ن أرِ  - 

 ٷخٽ9 ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ
أڅ أرخ ڃٌَٓ حٓظؤًڅ ٫ڀَ ٫ڄَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيڄخ ٷخٽ ًحكيس ػنظْض ػٚع ػڂ ٍؿ٪ -

أرٌ ڃٌَٓ ٳٸخٽ ٿو ٫ڄَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٿظؤطْن ٫ڀَ ىٌح رزْنش أً ٕٳ٬ڀن ٷخٽ ٻؤنو 
ّٸٌٽ أؿ٬ڀٺ نټخٙ ٳِ حٓٳخٵ ٷخٽ ٳخن٤ڀٶ أرٌ ڃٌَٓ اٿَ ڃـڀْ ٳْو حٕنٜخٍ ٳٌٻَ ًٿٺ 

ڄٌح أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح حٓظؤًڅ أكيٻڂ ػٚػخ ٳڀڂ ٿيڂ ٳٸخٽ أٿڂ ط٬ڀ
ّئًڅ ٿو ٳڀَْؿ٪ ٷخٿٌح رڀَ ٙ ّٸٌځ ڃ٬ٺ اٙ أَٰٛنخ ٷخٽ ٳٸخځ أرٌ ٬ْٓي حٿويٍُ اٿَ ٫ڄَ 

 ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٳٸخٽ ىٌح أرٌ ٬ْٓي ٳوڀَ ٫نو.
 ٿْغ ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن  - 
ٓڄ٬ض أرخ رَىس ّليع ٫ن أرْو ٷخٽ اڅ نخٓخ ڃًَح ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 رـنخُس ٫ٌَّٔڅ ريخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿظټٌڅ ٫ڀْټڂ حٿٔټْنش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن حٿِرَْ كيػنخ أرٌ ؿ٬ٴَ حٿَحُُ  - 

 أنْ ٫ن ؿيه ٷخٽ٫9ن حٿَرْ٪ رن 
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ٓڄ٬ض أرخ ڃٌَٓ ّٸٌٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ّٸزپ حهلل ٫ِ ًؿپ ٛٚس -
 ٍؿپ ٳِ ؿٔيه ِٗء ڃن حٿوڀٌٵ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ًريِ ٷخٙ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أن9ْ - 
خٽ ڃؼپ حٿڄئڃن حٿٌُ ّٸَأ أڅ أرخ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ كيػو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷ-

حٿٸَآڅ ٻڄؼپ حٕطَؿش ٬٣ڄيخ ٣ْذ ًٍّليخ ٣ْذ ًڃؼپ حٿڄئڃن حٿٌُ ٙ ّٸَأ حٿٸَآڅ ٻڄؼپ 
حٿظڄَس ٬٣ڄيخ ٣ْذ ًٙ ٍّق ٿيخ ًڃؼپ حٿٴخؿَ حٿٌُ ّٸَأ حٿٸَآڅ ٻڄؼپ حٿَّلخنش ٍّليخ 
٣ْذ ٬٣ًڄيخ ڃَ ًڃؼپ حٿٴخؿَ حٿٌُ ٙ ّٸَأ حٿٸَآڅ ٻڄؼپ حٿلن٨ڀش ٬٣ڄيخ ڃَ ًٙ ٍّق 

 ٿيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرخڅ ريٌّن ٻڀْيڄخ ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٫ن  - 

 أرِ ڃٌَٓ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نلٌه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن ِّّي  - 

 رن أًّ ٷخٽ9
نِ رَة ڃڄن رَة ڃنو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل أٯڄِ ٫ڀَ أرِ ڃٌَٓ ٳزټٌح ٫ڀْو ٳٸخٽ ا-

٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔؤٿٌح ٫ن ًٿٺ حڃَأطو ڃخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض أڃخ ٫ڀڄظڂ 
 ڃخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض ڃڄن كڀٶ ًٓڀٶ ًهِٵ

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ٌٱ ٷخٽ9 - 
كيد ٫ن ٛٴٌحڅ رن ڃلَُ ٷخٽ أٯڄِ ٫ڀَ أرِ ڃٌَٓ ٳزټٌح ٫ڀْو ٓڄ٬ض هخٿيح حٕ-

ٳؤٳخٵ ٳٸخٽ انِ أرَأ اٿْټڂ ڃڄخ رَة ڃنو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃڄن كڀٶ ًٓڀٶ 
ًهَٵ ٷخٽ ٫زي حهلل ٷخٽ أرِ ًكيػنخ ريڄخ ٫ٴخڅ ڃَس أهٍَ ٳٸخٽ ٳْيڄخ ؿڄ٬ْخ ڃڄن كڀٶ أً 

 ٓڀٶ أً هَٵ.
يػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش أنزؤنخ ٫خٛڂ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ ك - 

 رَىس ٫ن أرِ ڃ9ٌَٓ
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّلَٓو أٛلخرو ٳٸڄض ًحص ٿْڀش ٳڀڂ أٍه ٳِ ڃنخڃو -

ٳؤهٌنِ ڃخ ٷيځ ًڃخ كيع ٳٌىزض أن٨َ ٳبًح أنخ رڄ٬خً ٷي ٿٸِ حٿٌُ ٿٸْض ٳٔڄ٬نخ ٌٛطخ ڃؼپ 
ڄخ ٳـخء حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٷزپ حٿٌٜص ٳٸخٽ ىپ ىِِّ حٿَكخ ٳٌٷٴخ ٫ڀَ ڃټخني

طيًٍڅ أّن ٻنض ًٳْڂ ٻنض أطخنِ آص ڃن ٍرِ ٫ِ ًؿپ ٳوَْنِ رْن أڅ ّيهپ نٜٲ 
أڃظِ حٿـنش ًرْن حٿ٘ٴخ٫ش ٳخهظَص حٿ٘ٴخ٫ش ٳٸخٙ ّخ ٌٍٓٽ حهلل حى٩ حهلل ٫ِ ًؿپ أڅ ّـ٬ڀنخ 

 ٗٴخ٫ظِ. ٳِ ٗٴخ٫ظٺ ٳٸخٽ أنظڂ ًڃن ڃخص ٙ َّ٘ٹ رخهلل ْٗجخ ٳِ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن أرِ ٫زْيس  - 

 ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ ّز٢ٔ ّيه رخٿنيخٍ ٿْظٌد ڃِٔء حٿڀْپ ًّز٢ٔ ّيه رخٿڀْپ ٿْظٌد ڃِٔء -

 حٿنيخٍ كظَ ط٤ڀ٪ حٿ٘ڄْ ڃن ڃَٰريخ.
حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ ٯخٿذ حٿظڄخٍ ٫ن ڃًَٔٵ رن أًّ ٫ن كيػنخ ٫زي  - 

 أرِ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳِ حٕٛخر٪ ٫َ٘ ٫َ٘.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڄَ رن حٿيْؼڂ كيػنخ حٿڄ٬ٌٔىُ ًكيػنِ أرِ كيػنخ  - 
 ڃَس ٫ن أرِ ٫زْيس ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ حٿڄ٬ٌٔىُ ٫ن ٫ڄًَ رن 

ٓڄَ ٿنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نٴٔو أٓڄخء ڃنيخ ڃخ كٴ٨نخ ًڃنيخ ڃخ ٿڂ نلٴ٦ -
 ٳٸخٽ أنخ ڃلڄي ًأنخ أكڄي ًحٿڄٸٴَ ًحٿلخَٗ ًنزِ حٿظٌرش ًنزِ حٿڄڀلڄش.

ٿٔڀْپ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن أرِ ٫يُ ٫ن ٓڀْڄخڅ ٬ّنِ حٿظْڄِ ٫ن أرِ ح - 
 ٫ن ُىيځ ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9

حن٤ڀٸنخ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نٔظلڄڀو ٳٸخٽ ًحهلل ٙ أكڄڀټڂ ٳَؿ٬نخ ٳز٬غ اٿْنخ -
رؼٚع رٸ٪ حٿٌٍٍ ٳٸخٽ ر٠٬نخ ٿز٬ٞ كڀٲ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٙ ّلڄڀنخ ٳؤطْنخه 

حهلل ط٬خٿَ ًڃخ ٫ڀَ حٍٕٝ ٳٸڀنخ انٺ كڀٴض أڅ ٙ طلڄڀنخ ٳٸخٽ ڃخ أنخ كڄڀظټڂ انڄخ كڄڀټڂ 
 ّڄْن أكڀٲ ٫ڀْيخ ٳؤٍٍ ٯَْىخ هَْح ڃنيخ اٙ أطْظو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش كيػنخ ٬ٗزش حٿټٌٳِ ٷخٽ9 - 
ٻنخ ٫ني أرِ رَىس رن أرِ ڃٌَٓ ٳٸخٽ أُ رنِ أٙ أكيػټڂ كيّؼخ كيػنِ أرِ ٫ن ٌٍٓٽ -

ٶ ٍٷزش أ٫ظٶ حهلل ٫ِ ًؿپ رټپ ٠٫ٌ ڃنيخ ٠٫ٌح حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن أ٫ظ
 ڃنو ڃن حٿنخٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن رَّي رن ٫زي حهلل حرن أرِ رَىس ٫ن أرِ رَىس  - 
 ٫ن أرِ ڃٌَٓ ًٍحّش ٷخٽ9

حٿڄئڃن ٿڀڄئڃن ٻخٿزنْخڅ ّ٘ي ر٠٬و ر٠٬خ ًڃؼپ حٿـڀْْ حٿٜخٿق ڃؼپ حٿ٤٬خٍ اڅ ٿڂ -
ڃن ٍّلو ًڃؼپ حٿـڀْْ حٿٌٔء ڃؼپ حٿټَْ اڅ ٿڂ ّلَٷٺ نخٿٺ ڃن ّلٌٹ ڃن ٤٫َه ٫ڀٸٺ 

 ٍَٗه ًحٿوخُڅ حٕڃْن حٿٌُ ّئىُ ڃخ أڃَ رو ڃئطـَح أكي حٿڄظٜيٷْن.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن اىٍّْ ٫ن رَّي ٫ن ؿيه ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9 - 
 ٠٬و ر٠٬خ.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄئڃن ٿڀڄئڃن ٻخٿزنْخڅ ّ٘ي ر-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ارَحىْڂ ٫ن ٓيڂ رن  - 

 ڃنـخد ٫ن حٿٸَػ٪ ٷخٽ9
ٿڄخ ػٸپ أرٌ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٛخكض حڃَأطو ٳٸخٽ ٿيخ أڃخ ٫ڀڄض ڃخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

ٛڀَ حهلل  حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض رڀَ ػڂ ٓټظض ٳڀڄخ ڃخص ٷْپ ٿيخ أُ ِٗء ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض ٷخٽ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿ٬ن ڃن كڀٶ أً هَٵ أً ٓڀٶ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ أنزؤنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ٌّنْ رن ؿزَْ ٫ن  - 
 ك٤خڅ رن ٫زي حهلل حٿَٷخِٗ ٫ن أرِ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٷخٽ9

ٚطنخ ًٓنظنخ ٳٸخٽ انڄخ حٗڃخځ ٿْئطڂ رو ٳبًح ٻزَ ٫ڀڄنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛ-
ٳټزًَح ًاًح ٷخٽ ٯَْ حٿڄ٠ٌٰد ٫ڀْيڂ ًٙ حٿ٠خٿْن ٳٸٌٿٌح آڃْن ّـزټڂ حهلل ط٬خٿَ ًاًح 
ٍٻ٪ ٳخٍٻ٬ٌح ًاًح ٍٳ٪ ٳخٍٳ٬ٌح ًاًح ٷخٽ ٓڄ٪ حهلل ٿڄن كڄيه ٳٸٌٿٌح حٿڀيڂ ٍرنخ ٿٺ حٿلڄي 

ٌح ٳبڅ حٗڃخځ ّٔـي ٷزڀټڂ ًَّٳ٪ ٷزڀټڂ ّٔڄ٪ حهلل ٿټڂ ًاًح ٓـي ٳخٓـيًح ًاًح ٍٳ٪ ٳخٍٳ٬
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طڀٺ رظڀٺ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ٗٸْٶ ٫ن أرِ ڃٌَٓ  - 
 ٷخٽ9
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أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿپ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍأّض ٍؿٚ أكذ ٷٌڃخ ًٿڄخ -
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڄَء ڃ٪ ڃن أكذ ٷخٽ أرِ ًٻٌح كيػنخه ّڀلٶ ريڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ 

ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ٗٸْٶ ٫ن أرِ ڃٌَٓ ًڃلڄي رن ٫زْي أ٠ّخ ٫ن أرِ 
 ڃٌَٓ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٓڀْڄخڅ ٫ن أرِ ًحثپ  - 
 أنو ٷخٽ حٿڄَء ڃ٪ ڃن أكذ.٫ن ٫زي حهلل ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ٗٸْٶ ٫ن أرِ ڃٌَٓ  - 
 ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ڃن ًٍحثټڂ أّخڃخ ّنِٽ ٳْيخ حٿـيپ ًَّٳ٪ ٳْيخ -
 حٿ٬ڀڂ ًّټؼَ ٳْيخ حٿيَؽ ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ًڃخ حٿيَؽ ٷخٽ حٿٸظپ.

٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٗٸْٶ ٫ن أرِ ڃٌَٓ  كيػنخ - 
 ٷخٽ9

ٓجپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿَؿپ ّٸخطپ ٗـخ٫ش ًّٸخطپ كڄْش ًّٸظپ ٍّخء -
ٳؤُ ًٿٺ ٳِ ٓزْپ حهلل ط٬خٿَ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٷخطپ ٿظټٌڅ ٻڀڄش حهلل 

 زْپ حهلل ٫ِ ًؿپ.ىِ حٿ٬ڀْخ ٳيٌ ٳِ ٓ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن  - 

 ٫زْيس ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9
ٷخځ ٳْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ روڄْ ٻڀڄخص ٳٸخٽ اڅ حهلل ط٬خٿَ ٙ ّنخځ ًٙ -

پ ٷزپ ٫ڄپ حٿنيخٍ ٫ًڄپ ّنزِٰ ٿو أڅ ّنخځ ًٿټنو ّوٴٞ حٿٸ٢ٔ ًَّٳ٬و َّٳ٪ اٿْو ٫ڄپ حٿڀْ
حٿنيخٍ ٷزپ ٫ڄپ حٿڀْپ كـخرو حٿنٌٍ ًٿٌ ٻ٘ٴو ٕكَٷض ٓزلخص ًؿيو ڃخ حنظيَ اٿْو رَٜه 

 ڃن هڀٸو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ٬ْٓي رن ؿزَْ ٫ن أرِ  - 

 ٫زي حٿَكڄن حٿٔڀڄِ ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9
ٓڀڂ ٙ أكي أٛزَ ٫ڀَ أًٍ ّٔڄ٬و ڃن حهلل ٫ِ ًؿپ أنو ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً-

 َّ٘ٹ رو ًّـ٬پ ٿو ًٿيح ًىٌ ٬ّخٳْيڂ ًّيٳ٪ ٫نيڂ ًَُّٷيڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ رن ٍحٗي ٫ن ٳَحّ ٫ن حٿ٬٘زِ  - 

 ٫ن أرِ رَىس ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9
ؿَىڂ ڃَطْن ٍؿپ آڃن رخٿټظخد حًٕٽ ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػٚػش ّئطٌڅ أ-

ًحٿټظخد حٓهَ ًٍؿپ ٿو أڃش ٳؤىريخ ٳؤكٔن طؤىّزيخ ػڂ أ٫ظٸيخ ًطًِؿيخ ٫ًزي ڃڄڀٌٹ 
 أكٔن ٫زخىس ٍرو ًنٜق ٿْٔيه أً ٻڄخ ٷخٽ9

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ كيػنخ كٴٚ رن ٯْخع ٫ن رَّي رن  - 
 يه أرِ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٷخٽ٫9زي حهلل رن أرِ رَىس ٫ن أرْو ٫ن ؿ

ٷيڃض ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ نخّ ڃن ٷٌڃِ ر٬يڃخ ٳظق هْزَ رؼٚع -
 ٳؤٓيڂ ٿنخ ًٿڂ ّٸٔڂ ٕكي ٿڂ ّ٘يي حٿٴظق ٯَْنخ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن ٌّنْ ٫ن حٿلٔن أڅ أْٓي رن حٿڄظ٘ڄْ  - 
 ٷخٽ9

څ ٳظ٬ـڀنخ ًؿخءص ٫ٸْڀش ٳٸخٽ أرٌ ڃٌَٓ أٙ ٳظَ ّنِٽ أٷزڀنخ ڃ٪ أرِ ڃٌَٓ ڃن أٛزيخ-
ٻنظو ٷخٽ ٬ّنِ أڃش ح٬َُٕٗ ٳٸڀض رڀَ ٳؤىنْظيخ ڃن ٗـَس ٳؤنِٿظيخ ػڂ ؿجض ٳٸ٬يص ڃ٪ 
حٿٸٌځ ٳٸخٽ أٙ أكيػټڂ كيّؼخ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّليػنخه ٳٸڀنخ رڀَ َّكڄٺ 

ػنخ أڅ رْي ّيُ حٿٔخ٫ش حٿيَؽ ٷْپ ًڃخ حهلل ٷخٽ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّلي
حٿيَؽ ٷخٽ حٿټٌد ًحٿٸظپ ٷخٿٌح أٻؼَ ڃڄخ نٸظپ حٓڅ ٷخٽ انو ٿْْ رٸظڀټڂ حٿټٴخٍ ًٿټنو ٷظپ 
ر٠٬ټڂ ر٠٬خ كظَ ّٸظپ حٿَؿپ ؿخٍه ًّٸظپ أهخه ًّٸظپ ٫ڄو ًّٸظپ حرن ٫ڄو ٷخٿٌح ٓزلخڅ 

كظَ ّلٔذ أكيٻڂ أنو ٫ڀَ حهلل ًڃ٬نخ ٫ٸٌٿنخ ٷخٽ ٙ أٙ أنو ّن٩ِ ٫ٸٌٽ أىپ ًحٹ حٿِڃخڅ 
ِٗء ًٿْْ ٫ڀَ ِٗء ًحٿٌُ نٴْ ڃلڄي رْيه ٿٸي هْ٘ض أڅ طيٍٻنِ ًاّخٻڂ طڀٺ حٕڃٌٍ 
ًڃخ أؿي ٿِ ًٿټڂ ڃنيخ ڃوَؿخ ٳْڄخ ٫يي اٿْنخ نزْنخ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٙ أڅ نوَؽ ڃنيخ 

 ٻڄخ ىهڀنخىخ ٿڂ نلغ ٳْيخ ْٗجخ.
نخ أٌّد ٫ن حٿٸخٓڂ حٿظْڄِ ٫ن ُىيځ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػ - 

 ُىيځ.كيّغ حٿـَڃِ ٷخٽ ٻنخ ٫ني أرِ ڃٌَٓ ٳٸيځ ٬٣خڃو ٳٌٻَ نلٌ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن كَد كيػنخ كڄخى رن ُّي ٫ن أٌّد ٫ن  - 

ليّغ أرِ ٷٚرش ٫ن ُىيځ حٿـَڃِ ٷخٽ أٌّد ًكيػنْو حٿٸخٓڂ حٿټڀزِ ٫ن ُىيځ ٷخٽ ٳؤنخ ٿ
 ُىيځ.كيّغ كٴ٦ ٷخٽ ٻنخ ٫ني أرِ ڃٌَٓ ٳٸيځ ٬٣خڃو ٳٌٻَ ڃؼپ حٿٸخٓڂ أ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن كَد كيػنخ كڄخى رن ُّي ٫ن أٌّد ٫ن  - 
ليّغ أرِ ٷٚرش ٫ن ُىيځ حٿـَڃِ ٷخٽ أٌّد ًكيػنْو حٿٸخٓڂ حٿټڀزِ ٫ن ُىيځ ٷخٽ ٳؤنخ ٿ

و ٳـِء ريخ ٫ًڀْيخ ٿلڂ ىؿخؽ ٳٌٻَ حٿٸخٓڂ أكٴ٦ ٷخٽ ٻنخ ٫ني أرِ ڃٌَٓ ٳي٫خ رڄخثيط
 حٿليّغ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ أنزؤنخ ٿْغ ٫ن أرِ رَىس رن أرِ ڃٌَٓ ٫ن  - 
 أرْو أنو ٷخٽ9

ڃَص رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿنخُس طڄوٞ ڃو٠ٚ حٿِٵ ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ -
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀْټڂ حٿٸٜي.

 كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٓٴْخڅ كيػنخ ڃنٌٍٜ ٫ن أرِ ًحثپ كيػنخ ٫زي حهلل - 
 ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳټٌح حٿ٬خنِ ًأ٬٣ڄٌح حٿـخث٪ ٫ًٌىًح حٿڄَّٞ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ٫ٌٱ كيػنخ ٷٔخڃش رن ُىَْ ٫ن  - 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أرِ ًكيػنخه ىًٌس كيػنخ ٫ٌٱ ٫ن ٷٔخڃش أرِ ڃٌَٓ ٫ن حٿنزِ 
 ٷخٽ9

ٓڄ٬ض ح٬َُٕٗ ّٸٌٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ هڀٶ آىځ ڃن -
ٷز٠ش ٷز٠يخ ڃن ؿڄْ٪ حٍٕٝ ٳـخء رنٌ آىځ ٫ڀَ ٷيٍ حٍٕٝ ؿ٬پ ڃنيڂ حٕكڄَ 

 ٺ ًحٿوزْغ ًحٿ٤ْذ ًرْن ًٿٺ.ًحٕرْٞ ًحٌٕٓى ًرْن ًٿٺ ًحٿٔيپ ًحٿلِڅ ًرْن ًٿ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫ؼڄخڅ رن ٯْخع كيػنخ أرٌ ٫ؼڄخڅ  - 
 ٫ن أرِ ڃ9ٌَٓ

أنو ٻخڅ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كخث٢ ًرْي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ٌى -
َه رخٿـنش ٳبًح ىٌ أرٌ ٠َّد رو رْن حٿڄخء ًحٿ٤ْن ٳـخء ٍؿپ ّٔظٴظق ٳٸخٽ حٳظق ٿو ًر٘

رټَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٷخٽ ٳٴظلض ٿو ًرَ٘طو رخٿـنش ػڂ ؿخء ٍؿپ ّٔظٴظق ٳٸخٽ حٳظق ٿو 
ًرَ٘ه رخٿـنش ٳبًح ىٌ ٫ڄَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٳٴظلض ٿو ًرَ٘طو رخٿـنش ػڂ ؿخء ٍؿپ 

ؼڄخڅ ٳخٓظٴظق ٳٸخٽ حٳظق ٿو ًرَ٘ه رخٿـنش ٫ڀَ رڀٌٍ طْٜزو أً رڀٌٍ طټٌڅ ٷخٽ ٳبًح ىٌ ٫
 ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٳٴظلض ٿو ًرَ٘طو رخٿـنش ًأهزَطو ٳٸخٽ حهلل حٿڄٔظ٬خڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٫ؼڄخڅ ٬ّنِ حرن ٯْخع ٫ن أرِ  - 
 ٫ؼڄخڅ ٫ن أرِ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٷخٽ9

كيّغ َ ٻنض ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ كخث٢ ڃن ك٤ْخڅ حٿڄيّنش ٳٌٻَ ڃ٬ن-
ّلَْ اٙ أنو ٷخٽ ٳِ ٷٌٽ ٫ؼڄخڅ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو حهلل حٿڄٔظ٬خڅ حٿڀيڂ ٛزَح ٫ًڀَ 

 حهلل حٿظټٚڅ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٫زْي حهلل أهزَنِ نخٳ٪ ٫ن ٬ْٓي رن  - 

 أرِ ىني ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
 ىذ ٿنٔخء أڃظِ ًكَځ ٫ڀَ ًٻٌٍىخ.أكپ ٿزْ حٿلََّ ًحٿٌ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ ػخرض ٬ّنِ حرن ٫ڄخٍس كيػنخ ٯنْڂ رن ٷْْ  - 

 ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
 ٻپ ٫ْن ُحنْش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ٷَس كيػنخ ْٓخٍ أرٌ حٿلټڂ ٫ن  - 
 رِ رَىس ٫ن أرْو ٷخٽ9أ
ٷڀض ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٕىپ حٿْڄن َٗحرْن أً أَٗرش ىٌح حٿزظ٪ ڃن حٿ٬ٔپ -

 ًحٿڄٍِ ڃن حٿٌٍس ًحٿ٬َْ٘ ٳڄخ طؤڃَنِ ٷخٽ أنيخٻڂ ٫ن ٻپ ڃٔټَ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن حٿظْڄِ ٫ن أرِ ٫ؼڄخڅ ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9 - 
أً ػنْش ٳټڀڄخ ٫ٚ ٍؿپ ٫ڀْيخ نخىٍ ٙ اٿو اٙ حهلل ًحهلل أٻزَ ًحٿنزِ أهٌ حٿٸٌځ ٳِ ٫ٸزش -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ رٰڀش ٬َّٟيخ ٳِ حٿوْپ ٳٸخٽ ّخ أّيخ حٿنخّ انټڂ ٙ طي٫ٌڅ أٛڂ 
ًٙ ٯخثزخ ػڂ ٷخٽ ّخ أرخ ڃٌَٓ أً ّخ ٫زي حهلل رن ٷْْ أٙ أىٿٺ ٫ڀَ ٻنِ ڃن ٻنٌُ حٿـنش 

 ٷٌس اٙ رخهلل. ٷخٽ ٷڀض رڀَ ٷخٽ ٙ كٌٽ ًٙ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃټِ رن ارَحىْڂ كيػنخ حٿـ٬ْي ٫ن ِّّي رن هْٜٴش ٫ن  - 

 كڄْي رن رَْ٘ ٫ن حٿڄلٍَ ٫ن ڃلڄي رن ٻ٬ذ ٫ن أرِ ڃٌَٓ ح9َُ٬ٕٗ
أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ ّٸڀذ ٻ٬زخطيخ أكي ّنظ٨َ ڃخ طؤطِ رو اٙ -

 .٫َٜ حهلل ًٌٍٓٿو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ هڀٲ رن حٿٌٿْي كيػنخ أرٌ ڃ٬َ٘ ٫ن ڃ٬ٜذ رن ػخرض  - 

 ٫ن ڃلڄي رن حٿڄنټيٍ ٫ن أرِ رَىس ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9
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ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ڃن ڃئڃن ٌّځ حٿٸْخڃش اٙ ّؤطِ رْيٌىُ أً -
 نَٜحنِ ّٸٌٽ ىٌح ٳيحثِ ڃن حٿنخٍ.

يػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ًڃلڄي رن ٫زْي ٷخٙ أنزؤنخ حٿڄ٬ٌٔىُ ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل ك - 
 ٫ڄًَ رن ڃَس ٫ن أرِ ٫زْيس ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9

ٓڄَ ٿنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نٴٔو أٓڄخء ڃنيخ ڃخ كٴ٨نخ ٷخٽ أنخ ڃلڄي ًأكڄي -
 ًحٿڄٸٴَ ًحٿلخَٗ ًنزِ حٿظٌرش ًحٿڄڀلڄش.

نخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ أرٌ ىٚٽ كيػنخ أرٌ ٷظخىس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 
 أرِ رَىس ٷخٽ9

ٷخٽ أرٌ ڃٌَٓ ّخ رنِ ٻْٲ ٿٌ ٍأّظنخ ًنلن ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٍّلنخ -
 ٍّق حٿ٠ؤڅ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّٸٌد كيػنخ أرِ ٫ن ٛخٿق ٷخٽ9 - 
حٿَكڄن رن نخٳ٪ رن حٿلَع حٿوِح٫ِ أهزَه  كيع أرٌ حٿِنخى أڅ أرخ ٓڀڄش أهزَه أڅ ٫زي-

أڅ أرخ ڃٌَٓ أهزَه أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٳِ كخث٢ رخٿڄيّنش ٫ڀَ ٷٲ 
حٿزجَ ڃيٿْخ ٍؿڀْو ٳيٵ حٿزخد أرٌ رټَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

و ٳيٿَ ٍؿڀْو ػڂ ىٵ حٿزخد ًٓڀڂ حثٌڅ ٿو ًرَ٘ه رخٿـنش ٳٴ٬پ ٳيهپ أرٌ رټَ ٍِٟ حهلل ٫ن
٫ڄَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حثٌڅ ٿو ًرَ٘ه رخٿـنش 
ٳٴ٬پ ػڂ ىٵ حٿزخد ٫ؼڄخڅ رن ٫ٴخڅ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ حثٌڅ ٿو ًرَ٘ه رخٿـنش ًْٓڀٸَ رٚء ٳٴ٬پ.
أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ  - 

 ٫ڀِ رن ُّي ٫ن ٫ڄخٍس ٫ن أرِ رَىس ٫ن أرِ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّـڄ٪ حهلل ٫ِ ًؿپ حٕڃڂ ٳِ ٬ْٛي ٌّځ حٿٸْخڃش ٳبًح -

ظز٬ٌنيڂ كظَ ريح هلل ٫ِ ًؿپ أڅ ّٜي٩ رْن هڀٸو ڃؼپ ٿټپ ٷٌځ ڃخ ٻخنٌح ٬ّزيًڅ ٳْ
ّٸڄلٌنيڂ حٿنخٍ ػڂ ّؤطْنخ ٍرنخ ٫ِ ًؿپ ًنلن ٫ڀَ ڃټخڅ ٍٳْ٪ ٳْٸٌٽ ڃن أنظڂ ٳنٸٌٽ نلن 
حٿڄٔڀڄٌڅ ٳْٸٌٽ ڃخ طنظ٨ًَڅ ٳْٸٌٿٌڅ ننظ٨َ ٍرنخ ٫ِ ًؿپ ٷخٽ ٳْٸٌٽ ًىپ ط٬َٳٌنو اڅ 
ٍأّظڄٌه ٳْٸٌٿٌڅ ن٬ڂ ٳْٸٌٽ ٻْٲ ط٬َٳٌنو ًٿڂ طًَه ٳْٸٌٿٌڅ ن٬ڂ انو ٙ ٫يٽ ٿو ٳْظـڀَ ٿنخ 

ټخ ٳْٸٌٽ أرًَ٘ح أّيخ حٿڄٔڀڄٌڅ ٳبنو ٿْْ ڃنټڂ أكي اٙ ؿ٬ڀض ڃټخنو ٳِ حٿنخٍ ّيٌىّخ ٟخك
 أً نَٜحنْخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ٫ڀِ رن ُّي رن  - 
 ؿي٫خڅ ٫ن ٫ڄخٍس حٿٸَِٗ ٷخٽ9

خ هَؽ أرٌ رَىس ٍؿ٪ ًٳينخ اٿَ ٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬ِِّ ًٳْنخ أرٌ رَىس ٳٸ٠َ كخؿظنخ ٳڀڄ-
ٳٸخٽ ٫ڄَ رن ٫زي حٿ٬ِِّ أًٻَ حٿْ٘ن ڃخ ٍىٹ أٿڂ أٷٞ كٌحثـٺ ٷخٽ ٳٸخٽ أرٌ رَىس اٙ 
كيّؼخ كيػنْو أرِ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ّـڄ٪ حهلل ٫ِ ًؿپ حٕڃڂ ٌّځ حٿٸْخڃش 

 ٷخٽ ٳٸخٽ ٫ڄَ ٕرِ رَىس آهلل ٿٔڄ٬ض أرخ ڃٌَٓ ّليع رو ٫ن حٿنزِ ٛڀَليّغ ٳٌٻَ حٿ
 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ن٬ڂ ٕنخ ٓڄ٬ظو ڃن أرِ ّليػو ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ أهزَنخ أرٌ رټَ ًكْٔن رن ڃلڄي ٷخٽ  - 
 كيػنخ أرٌ رټَ رن ٫ْخٕ ٫ن أرِ كْٜن ٫ن أرِ رَىس ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9

ح أ٫ظٶ حٿَؿپ أڃظو ػڂ طًِؿيخ رڄيَ ؿيّي ٻخڅ ٿو ٷخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اً-
 أؿَحڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن أرِ  - 
 رَىس ٫ن أرْو ٍٳ٬و ٷخٽ9

 طٔظؤڃَ حٿْظْڄش ٳِ نٴٔيخ ٳبڅ ٓټظض ٳٸي أًنض ًاڅ أرض ٳٚ طًِؽ.-
ن ٓخرٶ كيػنخ ٍرْ٪ ٬ّنِ أرخ ٬ْٓي حٿنَُٜ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي ر - 

 ٫ن ڃ٬خًّش رن آلٶ ٫ن أرِ رَىس ٷخٽ أرٌ رَىس9
كيػنِ أرِ أنو ٓڄ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ ىٌه حٕڃش ڃَكٌڃش ؿ٬پ -

حهلل ٫ِ ًؿپ ٫ٌحريخ رْنيخ ٳبًح ٻخڅ ٌّځ حٿٸْخڃش ىٳ٪ اٿَ ٻپ حڃَة ڃنيڂ ٍؿپ ڃن أىپ 
 ټٌڅ ٳيحءٹ ڃن حٿنخٍ.حٕىّخڅ ٳٸخٽ ىٌح ّ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش كيػنخ ىحًى رن ٫زي حهلل حًٕىُ  - 
 ٫ن كڄْي رن ٫زي حٿَكڄن حٿلڄ9َُْ

أڅ ٍؿٚ ّٸخٽ ٿو كڄڄش ٻخڅ ڃن أٛلخد ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَؽ اٿَ أٛزيخڅ -
يڂ اڅ كڄڄش ٫ِّڂ أنو ّلذ ٿٸخءٹ ٯخُّخ ٳِ هٚٳش ٫ڄَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٳٸخٽ حٿڀ

ٳبڅ ٻخڅ كڄڄش ٛخىٷخ ٳخ٫ِځ ٿو ٛيٷو ًاڅ ٻخڅ ٻخًرخ ٳخ٫ِځ ٫ڀْو ًاڅ ٻَه حٿڀيڂ ٙ طَى 
كڄڄش ڃن ٓٴَه ىٌح ٷخٽ ٳؤهٌه حٿڄٌص ًٷخٽ ٫ٴخڅ ڃَس حٿز٤ن ٳڄخص رؤٛزيخڅ ٷخٽ ٳٸخځ أرٌ 

هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃخ ڃٌَٓ ٳٸخٽ ّخ أّيخ حٿنخّ انخ ًحهلل ڃخ ٓڄ٬نخ ٳْڄخ ٓڄ٬نخ ڃن نزْټڂ ٛڀَ ح
 رڀٮ ٫ڀڄنخ اٙ أڅ كڄڄش ٗيْي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي رن ُّخى كيػنخ ٫خٛڂ حٕكٌٽ  - 
 ٫ن أرِ ٻز٘ش ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ڃٌَٓ ّٸٌٽ ٫ڀَ حٿڄنز9َ

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼپ حٿـڀْْ حٿٜخٿق ٻڄؼپ حٿ٤٬خٍ اڅ ٙ ّلٌٹ ر٬زٶ -
ٺ ڃن ٍّلو ًڃؼپ حٿـڀْْ حٿٌٔء ٻڄؼپ ٛخكذ حٿټَْ ٷخٽ ًٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ر

٫ڀْو ًٓڀڂ انڄخ ٓڄِ حٿٸڀذ ڃن طٸڀزو انڄخ ڃؼپ حٿٸڀذ ٻڄؼپ ٍّ٘ش ڃ٬ڀٸش ٳِ أٛپ ٗـَس 
ّٸڀزيخ حٿَّق ٧يَ حٿز٤ن ٷخٽ ًٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ رْن أّيّټڂ ٳظنخ 

پ ٳْيخ ڃئڃنخ ًّڄِٔ ٻخٳَح ًّڄِٔ ڃئڃنخ ًّٜزق ٻخٳَح ٻٸ٤٪ حٿڀْپ حٿڄ٨ڀڂ ّٜزق حٿَؿ
حٿٸخ٫ي ٳْيخ هَْ ڃن حٿٸخثڂ ًحٿٸخثڂ ٳْيخ هَْ ڃن حٿڄخِٗ ًحٿڄخِٗ ٳْيخ هَْ ڃن حٿٔخ٫ِ 

 ٷخٿٌح ٳڄخ طؤڃَنخ ٷخٽ ٻٌنٌح أكّٚ رٌْطټڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ڃلڄي رن ؿلخىس ٫ن ٫زي  - 

ػًَحڅ ٫ن حٿيٌّپ رن َٗكزْپ ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو  حٿَكڄن رن
 ًٓڀڂ9

ٻًَٔح ٷْٔټڂ ًٷ٬٤ٌح أًطخٍٻڂ ٬ّنِ ٳِ حٿٴظنش ًحٿِڃٌح أؿٌحٱ حٿزٌْص ًٻٌنٌح ٳْيخ -
 ٻخٿوَْ ڃن رنِ آىځ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أنْ ٫ن أرِ  - 
 ِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9ڃٌَٓ ٫ن حٿنز

ڃؼپ حٿڄئڃن حٿٌُ ّٸَأ حٿٸَآڅ ڃؼپ حٕطَؿش ٬٣ڄيخ ٣ْذ ًٍّليخ ٣ْذ ًڃؼپ حٿڄئڃن -
حٿٌُ ٙ ّٸَأ حٿٸَآڅ ڃؼپ حٿظڄَس ٬٣ڄيخ ٣ْذ ًٙ ٍّق ٿيخ ًڃؼپ حٿڄنخٳٶ حٿٌُ ّٸَأ حٿٸَآڅ 

ٿٌُ ٻڄؼپ حٿَّلخنش ٣ْذ ٍّليخ ًٙ ٬٣ڂ ٿيخ ًٷخٽ ّلَْ ڃَس ٬٣ڄيخ ڃَ ًڃؼپ حٿڄنخٳٶ ح
 ٙ ّٸَأ حٿٸَآڅ ڃؼپ حٿلن٨ڀش ٙ ٍّق ٿيخ ٬٣ًڄيخ هزْغ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ى٘خځ ٷخٽ9 - 
كيػنخ ٷظخىس ٫ن ٌّنْ رن ؿزَْ ٫ن ك٤خڅ رن ٫زي حهلل حٿَٷخِٗ أڅ ح٬َُٕٗ ٛڀَ -

ًحٿِٻخس رؤٛلخرو ٛٚس ٳٸخٽ ٍؿپ ڃن حٿٸٌځ كْن ؿڀْ ٳِ ٛٚطو أٷَص حٿٜٚس رخٿزَ 
ٳڀڄخ ٷ٠َ ح٬َُٕٗ ٛٚطو أٷزپ ٫ڀَ حٿٸٌځ ٳٸخٽ أّټڂ حٿٸخثپ ٻڀڄش ٻٌح ًٻٌح ٳؤٍځ حٿٸٌځ ٷخٽ 
أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ أرِ أٍځ حٿٔټٌص ٷخٽ ٿ٬ڀٺ ّخ ك٤خڅ ٷڀظيخ ٿل٤خڅ رن ٫زي حهلل ٷخٽ 
ًحهلل اڅ ٷڀظيخ ًٿٸي ٍىزض أڅ طز٬ټنِ ريخ ٷخٽ ٍؿپ ڃن حٿٸٌځ أنخ ٷڀظيخ ًڃخ أٍىص ريخ اٙ 

وَْ ٳٸخٽ ح٬َُٕٗ أٙ ط٬ڀڄٌڅ ڃخ طٸٌٿٌڅ ٳِ ٛٚطټڂ ٳبڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ
ه٤زنخ ٳ٬ڀڄنخ ٓنظنخ ًرْن ٿنخ ٛٚطنخ ٳٸخٽ أٷْڄٌح ٛٴٌٳټڂ ػڂ ٿْئڃټڂ أٷَإٻڂ ٳبًح ٻزَ 
ٳټزًَح ًاًح ٷخٽ ًٙ حٿ٠خٿْن ٳٸٌٿٌح آڃْن ّلزټڂ حهلل ػڂ اًح ٻزَ حٗڃخځ ًٍٻ٪ ٳټزًَح 

ڃخځ َّٻ٪ ٷزڀټڂ ًَّٳ٪ ٷزڀټڂ ٷخٽ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳظڀٺ رظڀٺ ًحٍٻ٬ٌح ٳبڅ حٗ
ٳبًح ٷخٽ ٓڄ٪ حهلل ٿڄن كڄيه ٳٸٌٿٌح حٿڀيڂ ٍرنخ ٿٺ حٿلڄي ّٔڄ٪ حهلل ٿټڂ ٳبڅ حهلل ٫ِ ًؿپ 
ٷخٽ ٫ڀَ ٿٔخڅ نزْو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓڄ٪ حهلل ٿڄن كڄيه ًاًح ٻزَ حٗڃخځ ًٓـي 

ٔـي ٷزڀټڂ ًَّٳ٪ ٷزڀټڂ ٷخٽ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳټزًَح ًحٓـيًح ٳبڅ حٗڃخځ ّ
ٳظڀٺ رظڀٺ ٳبًح ٻخڅ ٫ني حٿٸ٬يس ٳڀْټن ڃن أًٽ ٷٌٽ أكيٻڂ أڅ ّٸٌٽ حٿظلْخص حٿ٤ْزخص 
حٿٜڀٌحص هلل حٿٔٚځ ٫ڀْٺ أّيخ حٿنزِ ًٍكڄش حهلل ًرَٻخطو حٿٔٚځ ٫ڀْنخ ٫ًڀَ ٫زخى حهلل 

 لڄيح ٫زيه ًٌٍٓٿو.حٿٜخٿلْن أٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ًأٗيي أڅ ڃ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ٷَس رن هخٿي كيػنخ كڄْي رن ىٚٽ  - 

 كيػنخ أرٌ رَىس ٷخٽ أرٌ ڃٌَٓ ح9َُ٬ٕٗ
أٷزڀض اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًڃ٬ِ ٍؿٚڅ ڃن ح٬َّْٕٗن أكيىڄخ ٫ن ّڄْنِ -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٔظخٹ ٷخٽ ڃخ طٸٌٽ ًحٓهَ ٫ن ّٔخٍُ ٳټٚىڄخ ٓؤٽ حٿ٬ڄپ ًحٿنزِ 
ّخ أرخ ڃٌَٓ أً ّخ ٫زي حهلل رن ٷْْ ٷخٽ ٷڀض ًحٿٌُ ر٬ؼٺ رخٿلٶ ڃخ أ٣ڀ٬خنِ ٫ڀَ ڃخ ٳِ 
أنٴٔيڄخ ًڃخ ٬َٗص أنيڄخ ٤ّڀزخڅ حٿ٬ڄپ ٷخٽ ٳټؤنِ أن٨َ اٿَ ٌٓحٻو طلض ٗٴظو ٷڀٜض 

أً ّخ ٫زي حهلل رن  ٷخٽ أنَ أًٙ نٔظ٬ڄپ ٫ڀَ ٫ڄڀنخ ڃن أٍحىه ًٿټن حًىذ أنض ّخ أرخ ڃٌَٓ
ٷْْ ٳز٬ؼو ٫ڀَ حٿْڄن ػڂ أطز٬و ڃ٬خً رن ؿزپ ٳڀڄخ ٷيځ ٫ڀْو ٷخٽ حنِٽ ًأٿٸِ ٿو ًٓخىس ٳبًح 
ٍؿپ ٫زيه ڃٌػٶ ٳٸخٽ ڃخ ىٌح ٷخٽ ٻخڅ ّيٌىّخ ٳؤٓڀڂ ػڂ ٍحؿ٪ ىّنو ىّن حٿٌٔء ٳظيٌى ٳٸخٽ 

حٿڀْپ ٳٸخٽ  ٙ أؿڀْ كظَ ّٸظپ ٷ٠خء حهلل ًٌٍٓٿو ػٚع ڃَحٍ ٳؤڃَ رو ٳٸظپ ػڂ طٌحٻَنخ ٷْخځ
 ڃ٬خً رن ؿزپ أڃخ أنخ ٳؤنخځ ًأٷٌځ أً أٷٌځ ًأنخځ ًأٍؿٌ ٳِ نٌڃظِ ڃخ أٍؿٌ ٳِ ٷٌڃظِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٓٴْخڅ كيػنِ أرٌ رَىس رن ٫زي حهلل  - 
 رن أرِ رَىس ٫ن ؿيه ٫ن أرِ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٷخٽ9
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ؿخءه حٿٔخثپ أً ًً حٿلخؿش ٷخٽ حٗٴ٬ٌح طئؿًَح ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح -
ًٿْٸٞ حهلل ٫ِ ًؿپ ٫ڀَ ٿٔخڅ ٌٍٓٿو ڃخ ٗخء ًٷخٽ حٿڄئڃن ٿڀڄئڃن ٻخٿزنْخڅ ّ٘ي ر٠٬و 

 ر٠٬خ ًٷخٽ حٿوخُڅ حٕڃْن حٿٌُ ّئىُ ڃخ أڃَ رو ٣ْزش رو نٴٔو أكي حٿڄظٜيٷْن.
 كيػنخ ٬ٗزش ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ًڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٙ - 

ّلَْ ٳِ كيّؼو ٷخٽ كيػنِ ٫ڄًَ رن ڃَس ٷخٽ حرن ؿ٬ٴَ ٫ن ڃَس حٿيڄيحنِ ٫ن أرِ 
 ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ٻڄپ ڃن حٿَؿخٽ ٻؼَْ ًٿڂ ّټڄپ ڃن حٿنٔخء ٯَْ ڃَّڂ رنض ٫ڄَحڅ ًآْٓش اڃَأس ٳ٫ٌَڅ -
 حٿ٬٤خځ. ًاڅ ٳ٠پ ٫خث٘ش ٫ڀَ حٿنٔخء ٻٴ٠پ حٿؼَّي ٫ڀَ ٓخثَ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أٓخڃش كيػنِ أرٌ حٿ٬ڄْْ ٫ن ٷْْ رن ڃٔڀڂ ٫ن  - 
 ٣خٍٵ رن ٗيخد ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9

ٻخڅ ٌّځ ٫خٌٍٗحء ٌّڃخ طٌٜڃو حٿْيٌى طظوٌه ٫ْيح ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
 ٌٛڃٌه أنظڂ.

٣ڀلش رن ّلَْ ٫ن أرِ رَىس ٫ن أرِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أٓخڃش ٫ن - 
 ڃٌَٓ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٻخڅ ٌّځ حٿٸْخڃش ىٳ٪ اٿَ ٻپ ڃئڃن ٍؿپ ڃن أىپ -
 حٿڄڀپ ٳٸخٽ ٿو ىٌح ٳيحإٹ ڃن حٿنخٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ىحًى حٿلٴَُ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٷْْ رن ڃٔڀڂ ٫ن  - 
 ٣خٍٵ رن ٗيخد ٷخٽ9

ٷخٽ أرٌ ڃٌَٓ ٷيڃض ڃن حٿْڄن ٷخٽ ٳٸخٽ ٿِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڂ أىڀڀض ٷخٽ -
ٷڀض ربىٚٽ ٻبىٚٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳٸخٽ ىپ ڃ٬ٺ ڃن ىيُ ٷخٽ ٷڀض ٬ّنِ 
ٙ ٷخٽ ٳؤڃَنِ ٳ٤ٴض رخٿزْض ًرْن حٿٜٴخ ًحٿڄًَس ػڂ أطْض حڃَأس ڃن ٷٌڃِ ٳڄ٤٘ض 

ٻخڅ ٌّځ حٿظًَّش أىڀڀض رخٿلؾ ٷخٽ ٳټنض أٳظِ حٿنخّ رٌٿٺ ٍأِٓ ًٯٔڀظو ػڂ أكڀڀض ٳڀڄخ 
اڃخٍس أرِ رټَ ٫ًڄَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيڄخ ٳزْنخ أنخ ًحٷٲ ٳِ ٌٓٵ حٿڄٌٓڂ اً ؿخء 
ٍؿپ ٳٔخٍنِ ٳٸخٽ انٺ ٙ طيٍُ ڃخ أكيع أڃَْ حٿڄئڃنْن ٳِ ٗؤڅ حٿنٔٺ ٷخٽ ٷڀض أّيخ 

ْن ٷخىځ ٫ڀْټڂ ٳزو ٳؤطڄٌح ٷخٽ ٳٸخٽ ٿِ حٿنخّ ڃن ٻنخ أٳظْنخه ٳِ ِٗء ٳڀْظجي ٳيٌح أڃَْ حٿڄئڃن
اڅ نؤهٌ رټظخد حهلل ط٬خٿَ ٳبنو ّؤڃَ رخٿظڄخځ ًاڅ نؤهٌ رٔنش نزْنخ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳبنو 

 ٿڂ ّلپ كظَ نلَ حٿييُ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ڃَْٰس حٿټنيُ ٫ن ٬ْٓي ٫ن أرِ رَىس ٫ن  - 

 أرْو ٫ن ؿيه ٷخٽ9
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انِ ٕطٌد اٿَ حهلل ٫ِ ًؿپ ٳِ ٻپ ٌّځ ڃخثش ڃَس ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل-

 ٷخٽ ٫زي حهلل ٬ّنِ ڃَْٰس رن أرِ حٿلَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٬ْٓي رن أرِ رَىس ٫ن أرْو ٫ن  - 

 أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9
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ن ٳٸڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ر٬ؼنِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنخ ًڃ٬خً رن ؿزپ اٿَ حٿْڄ-
َٗحرخ ّٜن٪ رؤٍٟنخ ّٸخٽ ٿو حٿڄٍِ ڃن حٿ٬َْ٘ ًَٗحد ّٸخٽ ٿو حٿزظ٪ ڃن حٿ٬ٔپ ٳٸخٽ ٻپ 

 ڃٔټَ كَحځ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنِ رَّي رن أرِ رَىس ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٷخٽ9 - 
 ـي ٳڀْڄٔٺ رنٌٜٿيخ.ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ڃَ أكيٻڂ رخٿنزپ ٳِ حٿڄٔ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أٓخڃش ٫ن ٣ڀلش رن ّلَْ ٫ن أرِ رَىس ٫ن أرِ  - 

 ڃٌَٓ ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٻخڅ ٌّځ حٿٸْخڃش ىٳ٪ اٿَ ٻپ ڃئڃن ٍؿپ ڃن أىپ -

 حٿڄڀپ ٳْٸخٽ ٿو ىٌح ٳيحإٹ ڃن حٿنخٍ.
خ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ٓڀْڄخڅ ٫ن حٿلٔن ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 

 ڃٌَٓ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
اًح طٌحؿو حٿڄٔڀڄخڅ رْٔٴْيڄخ ٳٸظپ أكيىڄخ ٛخكزو ٳيڄخ ٳِ حٿنخٍ ٷْپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٌح -

 حٿٸخطپ ٳڄخ رخٽ حٿڄٸظٌٽ ٷخٽ انو أٍحى ٷظپ ٛخكزو.
نخ ىحًى ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ ٬ْٓي حٿويٍُ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤ - 

 ٷخٽ9
حٓظؤًڅ أرٌ ڃٌَٓ ٫ڀَ ٫ڄَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيڄخ ػٚػخ ٳڀڂ ّئًڅ ٿو ٳَؿ٪ ٳڀٸْو ٫ڄَ -

ٳٸخٽ ڃخ ٗؤنٺ ٍؿ٬ض ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن حٓظؤًڅ ػٚػخ 
ٕٳ٬ڀن ٳؤطَ ڃـڀْ ٷٌڃو ٳڀڂ ّئًڅ ٿو ٳڀَْؿ٪ ٳٸخٽ ٿظؤطْن ٫ڀَ ىٌح رزْنش أً ٕٳ٬ڀن ً

 ٳنخٗيىڂ حهلل ط٬خٿَ ٳٸڀض أنخ ڃ٬ٺ ٳ٘ييًح ٿو رٌٿٺ ٳوڀَ ٓزْڀو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ حٿڄ٬ٌٔىُ ًىخٗڂ ٬ّنِ حرن حٿٸخٓڂ كيػنخ  - 

 حٿڄ٬ٌٔىُ ٫ن ٬ْٓي رن أرِ رَىس ٫ن أرْو ٫ن ؿيه أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9
اڅ أڃظِ أڃش ڃَكٌڃش ٿْْ ٫ڀْيخ ٳِ حٓهَس ٫ٌحد ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 انڄخ ٫ٌحريخ ٳِ حٿينْخ حٿٸظپ ًحٿزٚرپ ًحٿُِٙٽ ٷخٽ أرٌ حٿن٠َ رخٿُِٙٽ ًحٿٸظپ ًحٿٴظن.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ9 - 
أنزؤنخ حٿ٬ٌحځ رن كٌٗذ كيػنخ ارَحىْڂ رن آڄخ٫ْپ حٿٔټٔټِ أنو ٓڄ٪ أرخ رَىس رن أرِ -

ًح٤ٛلذ ىٌ ًِّّي رن أرِ ٻز٘ش ٳِ ٓٴَ ًٻخڅ ِّّي ٌّٜځ ٳٸخٽ ٿو أرٌ رَىس  ڃٌَٓ
ٓڄ٬ض أرخ ڃٌَٓ ڃَحٍ ّٸٌٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ڃَٝ حٿ٬زي أً 

 ٓخٳَ ٻظذ ٿو ڃن حٕؿَ ڃؼپ ڃخ ٻخڅ ٬ّڄپ ڃٸْڄخ ٛلْلخ.
َ حٿڄ٬نِ ٷخٽ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٫ًزي حٿٜڄي ٷخٙ كيػنخ ؿ٬ٴ - 

 ٳِ كيّؼو ٓڄ٬ض أرخ ٫ڄَحڅ حٿـٌنِ ّٸٌٽ9
كيػنخ أرٌ رټَ رن ٫زي حهلل رن ٷْْ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرِ ًىٌ رل٠َس حٿ٬يً ّٸٌٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ -

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ أرٌحد حٿـنش طلض ٧ٚٽ حٿٌْٔٱ ٷخٽ ٳٸخځ ٍؿپ ڃن حٿٸٌځ 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ىٌح ٷخٽ ن٬ڂ ٍع حٿيْجش ٳٸخٽ ّخ أرخ ڃٌَٓ أأنض ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ 

ٷخٽ ٳَؿ٪ اٿَ أٛلخرو ٳٸخٽ أٷَأ ٫ڀْټڂ حٿٔٚځ ػڂ ٻَٔ ؿٴن ْٓٴو ػڂ ڃَ٘ رْٔٴو اٿَ 
 حٿ٬يً ٳ٠َد رو كظَ ٷظپ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٫زي حٿٜڄي  - 
ي حهلل رن ٷْْ ٫ن أرْو ٫ن ٌٍٓٽ حهلل حٿ٬ڄِ كيػنخ أرٌ ٫ڄَحڅ حٿـٌنِ ٫ن أرِ رټَ رن ٫ز

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9
ٳِ حٿـنش هْڄش ڃن ٿئٿئس ڃـٌٳش ٫َٟيخ ٓظٌڅ ڃْٚ ٳِ ٻپ ُحًّش ڃنيخ أىپ ڃخ ًَّڅ -

 حٓهَّن ٤ٌّٱ ٫ڀْيڂ حٿڄئڃن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫زي حهلل كيػنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٫زي حٿٜڄي  - 

 ڄَحڅ ٫ن أرِ رټَ رن ٫زي حهلل رن ٷْْ ٫ن أرْو9كيػنخ أرٌ ٫
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ؿنظخڅ ڃن ٳ٠ش آنْظيڄخ ًڃخ ٳْيڄخ ًؿنظخڅ ڃن -

ًىذ آنْظيڄخ ًڃخ ٳْيڄخ ًڃخ رْن حٿٸٌځ ًرْن أڅ ّن٨ًَح اٿَ ٍريڂ ط٬خٿَ اٙ ٍىحء حٿټزَّخء 
 ٫ڀَ ًؿيو ٫ِ ًؿپ ٳِ ؿنخص ٫يڅ.

نِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ ٷخٽ أنزؤنخ ىڄخځ رن ّلَْ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 
 ٫ڄَحڅ حٿـٌنِ ٫ن أرِ رټَ رن أرِ ڃٌَٓ ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

حٿوْڄش ىٍس ٣ٌٿيخ ٳِ حٿٔڄخء ٓظٌڅ ڃْٚ ٳِ ٻپ ُحًّش ڃنيخ أىپ ٿڀڄئڃن ًٙ َّحىڂ -
 حٓهًَڅ.

 خً رن ڃ٬خً ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ - 
كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٬ْٓي ٫ن كټْڂ رن ىّڀڂ ٫ن أرِ ىٍس ٫ن أرْو ٷخٽ ٻخنض ّيٌى ّؤطٌڅ -

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْظ٬خ٣ٌٔڅ ٫نيه ٍؿخء أڅ ّٸٌٽ ٿيڂ َّكڄټڂ حهلل ٳټخڅ ّٸٌٽ 
 ٿيڂ ّييّټڂ حهلل ًّٜڀق رخٿټڂ.

حهلل ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ڃلڄي  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن حٿٜزخف ٷخٽ ٫زي - 
 رن حٿٜزخف ٷخٽ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ُٻَّخ ٫ن رَّي ٫ن أرِ رَىس ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ط٬خىيًح حٿٸَآڅ ٳبنو أٗي طٴڀظخ ڃن ٷڀٌد حٿَؿخٽ ڃن -
 حٗرپ ڃن ٫ٸڀو.

٬ْٓي ٫ن أرِ رَىس  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن - 
 ٫ن أرْو ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9

٫ڀَ ٻپ ڃٔڀڂ ٛيٷش ٷخٿٌح ٳبڅ ٿڂ ّـي ٷخٽ ٬ّظڄپ رْيّو ٳْنٴ٪ نٴٔو ًّظٜيٵ ٷخٿٌح ٳبڅ ٿڂ -
ّٴ٬پ أً ّٔظ٤ْ٪ ٷخٽ ٬ّْن ًح حٿلخؿش حٿڄڀيٌٱ ٷخٽ ٳبڅ ٿڂ ّٔظ٤٪ أً ٿڂ ّٴ٬پ ٷخٽ ّؤڃَ 

 ّٔظ٤٪ أً ّٴ٬پ ٷخٽ ّڄٔٺ ٫ن حٿَ٘ ٳبنو ٛيٷش.رخٿوَْ ٷخٿٌح ٳبڅ ٿڂ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن آڄخ٫ْپ رن  - 

 أرِ هخٿي ٫ن أهْو ٫ن أرِ رَىس ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9
ٷيځ ٍؿٚڅ ڃن ح٬َّْٕٗن ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳـ٬ٚ ٬َّٟخڅ -

 ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ أهٌنټڂ ٫نيُ ڃن ٤ّڀزو.رخٿ٬ڄپ ٳٸخٽ ٌٍٓ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٷ٤ن كيػنخ ٌّنْ ٷخٽ9 - 
ٷخٽ أرٌ رَىس ٷخٽ أرٌ ڃٌَٓ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ طٔظؤڃَ حٿْظْڄش ٳِ -

و ڃن أرِ نٴٔيخ ٳبڅ ٓټظض ٳٸي أًنض ًاڅ أنټَص ٿڂ طټَه ٷڀض ٿٌْنْ ٓڄ٬ظو ڃنو أً ٓڄ٬ظ
 رَىس ٷخٽ ن٬ڂ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش كيػنخ أرٌ ٫ڄَحڅ  - 
 حٿـٌنِ ٫ن أرِ رټَ رن أرِ ڃٌَٓ ٫ن أرْو9

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أرًَ٘ح ًرًَ٘ح حٿنخّ ڃن ٷخٽ ٙ اٿو اٙ حهلل -
ٿنخّ ٳڀٸْيڂ ٫ڄَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٳزًَ٘ه ٛخىٷخ ريخ ىهپ حٿـنش ٳوَؿٌح ّزًَ٘څ ح

ٳَىىڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٍىٻڂ ٷخٿٌح ٫ڄَ ٷخٽ ِٿَڂ ٍىىطيڂ ّخ ٫ڄَ 
 ٷخٽ اًح ّظټپ حٿنخّ ّخ ٌٍٓٽ حهلل.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ َّٗٺ ٫ن ِّّي حرن أرِ ُّخى ٫ن  - 
 ٿْڀَ ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ٫9زي حٿَكڄن حرن أرِ 

 ٿْْ ڃنخ ڃن كڀٶ ًهَٵ ًٓڀٶ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن  - 

 حٌٕٓى ٷخٽ9
ٷخٽ أرٌ ڃٌَٓ ٿٸي ًٻَنخ ٫ڀِ رن أرِ ٣خٿذ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٛٚس ٻنخ نٜڀْيخ ڃ٪ -

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڃخ نْٔنخىخ ًاڃخ طَٻنخىخ ٫ڄيح ّټزَ ٻڀڄخ ٍٻ٪ ًٻڀڄخ ٍٳ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
 ًٻڀڄخ ٓـي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن حٿٜزخف ٷخٽ ٫زي حهلل ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ڃلڄي  - 
رن حٿٜزخف كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ُٻَّخ ٫ن رَّي ٫ن أرِ رَىس ٫ن أرِ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ 

 ٷخٽ9
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿٚ ّؼنِ ٫ڀَ ٍؿپ ٤ًَّّو ٳِ حٿڄيكش ٳٸخٽ ٿٸي ٓڄ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل-

 أىڀټظڂ أً ٷ٬٤ظڂ ٧يَ حٿَؿپ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ڃئڃپ ٷخٽ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش  - 

 كيػنخ ٫خٛڂ ٫ن أرِ ًحثپ ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9
ح أرخ ٫خڃَ ٳٌٵ أٻؼَ حٿنخّ ٌّځ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڀيڂ حؿ٬پ ٫زْي-

حٿٸْخڃش ٷخٽ ٳٸظپ ٫زْي ٌّځ ٣خّ ًٷظپ أرٌ ڃٌَٓ ٷخطپ ٫زْي ٷخٽ ٷخٽ أرٌ ًحثپ ًانِ ٍٕؿٌ 
 أڅ ٙ ّـڄ٪ حهلل ٫ِ ًؿپ رْن ٷخطپ ٫زْي ًرْن أرِ ڃٌَٓ ٳِ حٿنخٍ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٫زي حهلل رن رَّي كيػنخ حٿڄ٬ٌٔىُ ٫ن - 
 ٫يُ رن ػخرض ٫ن أرِ رَىس ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9

ٿٸِ ٫ڄَ أٓڄخء رنض ٫ڄْْ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيڄخ ٳٸخٽ ن٬ڂ حٿٸٌځ أنظڂ ٿٌٙ أنټڂ ٓزٸظڂ -
رخٿيـَس ًنلن أٳ٠پ ڃنټڂ ٷخٿض ٻنظڂ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬ّڀڂ ؿخىڀټڂ 

ٌٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًّلڄپ ٍحؿڀټڂ ًٳٍَنخ ريّننخ ٳٸخٿض ٙ أنظيِ كظَ أىهپ ٫ڀَ ٍ
ًٓڀڂ ٳيهڀض ٳٌٻَص ڃخ ٷخٽ ٿيخ ٫ڄَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ رپ ٿټڂ حٿيـَس ڃَطْن ىـَطټڂ اٿَ حٿلز٘ش ًىـَطټڂ اٿَ حٿڄيّنش.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٿْغ رن أرِ ٓڀْڂ ٷخٽ9 - 
ُڃن حٿلـخؽ ّليع ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٓڄ٬ض أرخ رَىس -

 ٍأٍ ؿنخُس ٫ٌَّٔڅ ريخ ٳٸخٽ ٿظټن ٫ڀْټڂ حٿٔټْنش.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿٸخٓڂ رن ڃخٿٺ أرٌ ؿ٬ٴَ كيػنخ ٫خٛڂ رن ٻڀْذ ٫ن  - 
 أرِ رَىس ٷخٽ9

٤٫ًٔض ٳ٘ڄظيخ  ىهڀض ٫ڀَ أرِ ڃٌَٓ ٳِ رْض حرنش أځ حٿٴ٠پ ٳ٤٬ٔض ًٿڂ ّ٘ڄظنِ-
ٳَؿ٬ض اٿَ أڃِ ٳؤهزَطيخ ٳڀڄخ ؿخءىخ ٷخٿض ٤٫ْ حرنِ ٫نيٹ ٳڀڂ ط٘ڄظو ٤٫ًٔض 
ٳ٘ڄظيخ ٷخٽ اڅ حرنٺ ٤٫ْ ٳڀڂ ّلڄي حهلل ط٬خٿَ ٳڀڂ أٗڄظو ًانيخ ٤٫ٔض ٳلڄيص حهلل ط٬خٿَ 
ٳ٘ڄظيخ ًٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اًح ٤٫ْ أكيٻڂ ٳلڄي حهلل ٳ٘ڄظٌه 

  ٫ِ ًؿپ ٳٚ ط٘ڄظٌه ٳٸخٿض أكٔنض أكٔنض.ًاڅ ٿڂ ّلڄي حهلل
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى حٿيخٗڄِ ٷخٽ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٬ّنِ حرن  - 

 ؿ٬ٴَ ٷخٽ9
أهزَنِ ٫ڄًَ ٫ن حٿڄ٤ڀذ رن ٫زي حهلل ٫ن أرِ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

آهَطو أَٟ رينْخه ٳآػًَح ڃخ  حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن أكذ ىنْخه أَٟ رآهَطو ًڃن أكذ
 ّزٸَ ٫ڀَ ڃخ ّٴنَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٓڀڄش حٿوِح٫ِ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حٿ٬ِِّ رن ڃلڄي ٫ن  - 
 ٫ڄًَ رن أرِ ٫ڄًَ ٫ن حٿڄ٤ڀذ ٫ن أرِ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٷخٽ9

َ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن أكذ ىنْخه أَٟ رآهَطو ًڃن أكذ آهَطو أٟ-
 رينْخه ٳآػًَح ڃخ ّزٸَ ٫ڀَ ڃخ ّٴنَ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٬ْٓي رن أرِ رَىس ٫ن أرْو9 - 
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ر٬غ ڃ٬خًح ًأرخ ڃٌَٓ اٿَ حٿْڄن ٳٸخٽ رًَ٘ح ًٙ طنٴًَح -

خ ٳ٤ٔخ١ ّټٌڅ ٳْو ًًَّٔح ًٙ ط٬ًَٔح ًط٤خ٫ًخ ًٙ طوظڀٴخ ٷخٽ ٳټخڅ ٿټپ ًحكي ڃنيڄ
 ًٍِّ أكيىڄخ ٛخكزو ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن أ٧نو ٫ن أرِ ڃٌَٓ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ٫ڀِ ٫ن ُحثيس ٫ن ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄَْ ٫ن  - 
 أرِ رَىس رن أرِ ڃٌَٓ ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9

رخٿنخّ  ڃَٝ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخٗظي ڃَٟو ٳٸخٽ ڃًَح أرخ رټَ ّٜڀِ-
ٳٸخٿض ٫خث٘ش ّخ ٌٍٓٽ حهلل أرخ رټَ ٍؿپ ٍٷْٶ ڃظَ ّٸٌځ ڃٸخڃٺ ٙ ّٔظ٤ْ٪ أڅ ّٜڀِ 
رخٿنخّ ٳٸخٽ ڃًَح أرخ رټَ ٳڀْٜپ رخٿنخّ ٳبنټن ٌٛحكزخص ٌّٓٲ ٳؤطخه حٿٌَٓٽ ٳٜڀَ 

 أرٌ رټَ رخٿنخّ ٳِ كْخس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
ٿَ رنِ ىخٗڂ ٷخٽ كيػنخ ُحثيس ٷخٽ كيػنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي ڃٌ - 

 ٫زي حٿڄڀٺ ٬ّنِ حرن ٫ڄَْ ٫ن أرِ رَىس ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٫ن أرْو ٷخٽ9
 ڃَٝ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ڃًَح أرخ رټَ ٳڀْٜپ رخٿنخّ ٳٌٻَه.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خٛڂ ٷخٽ9 - 
ىس ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو كيػنِ ٌّنْ رن حٿلَع ٷخٽ كيػنِ أرٌ رَ-

 ًٓڀڂ ٷخٽ حٿٜٚس ٫ڀَ ٧يَ حٿيحرش ٳِ حٿٔٴَ ىټٌح ًىټٌح ًىټٌح ًىټٌح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٬ّنِ ْٗزخڅ ٫ن ٿْغ ٫ن  - 

 أرِ رَىس ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٫ن أرْو ٷخٽ9
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ٛٚس حٿ٨يَ ػڂ أٷزپ ٫ڀْنخ رٌؿيو ٳٸخٽ ڃټخنټڂ ٛڀَ رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
ٳخٓظٸزپ حٿَؿخٽ ٳٸخٽ اڅ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ّؤڃَنِ أڅ آڃَٻڂ أڅ طظٸٌح حهلل ًأڅ طٸٌٿٌح ٷٌٙ 
ٓيّيح ػڂ طو٤َ حٿَؿخٽ ٳؤطَ حٿنٔخء ٳٸخٽ اڅ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ّؤڃَنِ أڅ آڃَٻن أڅ 

حٿَؿخٽ ٳٸخٽ اًح ىهڀظڂ ڃٔخؿي  طظٸْن حهلل ٫ِ ًؿپ ًأڅ طٸڀن ٷٌٙ ٓيّيح ػڂ ٍؿ٪ اٿَ
حٿڄٔڀڄْن ًأٌٓحٷيڂ أً أٌٓحٵ حٿڄٔڀڄْن ًڃٔخؿيىڂ ًڃ٬ټڂ ڃن ىٌه حٿنزپ ِٗء ٳؤڃٔټٌح 

 رنٌٜٿيخ ٙ طْٜزٌح أكيح ڃن حٿڄٔڀڄْن ٳظئًًه أً طـَكٌه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي كْٔن رن ڃلڄي ًأرٌ حٿن٠َ ٷخٙ كيػنخ  - 

 أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9حٿڄزخٍٹ ٫ن حٿلٔن ٫ن 
 ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ طٌٟئح ڃڄخ ٯَْص حٿنخٍ ٿٌنو.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ حٿن٠َ ٷخٽ9 - 
كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٬ّنِ ْٗزخڅ ٫ن ٿْغ ٫ن أرِ رَىس رن أرِ ڃٌَٓ ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ -

ڃٔڀڄخ أً ّيٌىّخ أً نَٜحنْخ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح ڃَص رټڂ ؿنخُس ٳبڅ ٻخڅ 
ٳٸٌڃٌح ٿيخ ٳبنو ٿْْ ٿيخ نٸٌځ ًٿټن نٸٌځ ٿڄن ڃ٬يخ ڃن حٿڄٚثټش ٷخٽ ٿْغ ٳٌٻَص ىٌح 

ٿڄـخىي ٳٸخٽ كيػنِ ٫زي حهلل رن ٓوزَس حُٕىُ ٷخٽ انخ ٿـڀٌّ ڃ٪ ٫ڀِ ٍِٟ ليّغ حٿ
ڃخ  حهلل ط٬خٿَ ٫نو ننظ٨َ ؿنخُس اً ڃَص رنخ أهٍَ ٳٸڄنخ ٳٸخٽ ٫ڀِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو

ّٸْڄټڂ ٳٸڀنخ ىٌح ڃخ طؤطٌنخ رو ّخ أٛلخد ڃلڄي ٷخٽ ًڃخ ًحٹ ٷڀض ٫ُڂ أرٌ ڃٌَٓ أڅ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح ڃَص رټڂ ؿنخُس اڅ ٻخڅ ڃٔڀڄخ أً ّيٌىّخ أً 
نَٜحنْخ ٳٸٌڃٌح ٿيخ ٳبنو ٿْْ ٿيخ نٸٌځ ًٿټن نٸٌځ ٿڄن ڃ٬يخ ڃن حٿڄٚثټش ٳٸخٽ ٫ڀِ ٍِٟ 

ٳ٬ڀيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷ٢ ٯَْ ڃَس رَؿپ ڃن حٿْيٌى حهلل ط٬خٿَ ٫نو ڃخ 
 ًٻخنٌح أىپ ٻظخد ًٻخڅ ّظ٘زو ريڂ ٳبًح نيَ حنظيَ ٳڄخ ٫خى ٿيخ ر٬ي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زْي ٷخٽ كيػنخ رَّي رن ٫زي حهلل رن أرِ رَىس  - 
 ٫ن أرْو ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9

ڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٗٴ٬ٌح ؿخء ٓخثپ اٿَ حٿنزِ ٛ-
 ٳڀظئؿًَح ًٿْٸٞ حهلل ٫ڀَ ٿٔخڅ نزْو ڃخ ٗخء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن رَ٘ ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي رن أرِ ٫ًَرش ٷخٽ  - 
 كيػنخ ٯخٿذ حٿظڄخٍ ٫ن كڄْي رن ىٚٽ ٫ن ڃًَٔٵ رن أًّ ٫ن أرِ ڃٌَٓ ح9َُ٬ٕٗ

 ٌٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷ٠َ ٳِ حٕٛخر٪ ر٬َ٘ ٫َ٘ ڃن حٗرپ.٫ن ٍٓ-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ رټَ رن ٫َْٔ ٷخٽ9 - 
كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن أرِ رڀؾ ٷخٽ كيػنخه أرٌ رټَ رن أرِ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٫ن أرْو ٫زي -

ڃن أ٫يحثټڂ ڃن حٿـن حهلل رن ٷْْ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻَ حٿ٤خ٫ٌڅ ٳٸخٽ ًهِ 
 ًىِ ٗيخىس حٿڄٔڀڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن كَد ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ُّي ٫ن ىخًٍڅ  - 
 رن آلٶ حٿټٌٳِ ٫ن ىڄيحڅ ٫ن أرِ رَىس رن أرِ ڃٌَٓ ٫ن أرْو ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٛڀَ ٳِ ٌّځ ًٿْڀش ػنظِ ٫َ٘ ٍٻ٬ش ٌٍٓ -
 رنِ ٿو رْض ٳِ حٿـنش. حٿٴ٠َّش
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٓزخ١ رن ڃلڄي ٫ن ٌّنْ رن أرِ آلٶ رن أرِ رَىس  - 
 ٫ن أرْو ًِّّي رن ىخًٍڅ ٷخٽ9

أنزؤنخ آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن أرِ رَىس ٫ن أرْو ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -
 ًٓڀڂ ٙ نټخف اٙ رٌٿِ.

أرِ كيػنخ ڃًَحڅ رن ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ػخرض رن ٫ڄخٍس ٫ن ٯنْڂ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 
 رن ٷْْ ٫ن ح٬َُٕٗ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أّڄخ حڃَأس حٓظ٤٬َص ٳڄَص رٸٌځ ٿْـيًح ٍّليخ ٳيِ -
 ُحنْش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زيس رن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ كيػنخ ٛخٿق رن ٛخٿق ٫ن  - 
 ِ رَىس ٫ن أرِ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٷخٽ9حٿ٬٘زِ ٫ن أر

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٻخنض ٿو ؿخٍّش ٳؤىريخ ٳؤكٔن أىريخ ٫ًڀڄيخ -
ٳؤكٔن ط٬ڀْڄيخ ػڂ أ٫ظٸيخ ٳظًِؿيخ ٳڀو أؿَحڅ ًأّڄخ ٍؿپ ڃن أىپ حٿټظخد آڃن رنزْو ًآڃن 

 ٳڀو أؿَحڅ. رڄلڄي ٳڀو أؿَحڅ ًأّڄخ ٫زي ڃڄڀٌٹ أىٍ كٶ حهلل ٫ِ ًؿپ ٫ڀْو ًكٶ ڃٌحٿْو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ طڄْڄش ٫ن أرِ  - 

ڃٌَٓ ٷخٽ ًٻْ٪ ًكيػنِ حٿ٠لخٹ أرٌ حٿ٬ٚء أنو ٓڄ٬و ڃن أرِ طڄْڄش ٫ن أرِ ڃٌَٓ 
 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ڃن ٛخځ حٿيىَ ْٟٸض ٫ڀْو ؿينڂ ىټٌح ًٷزٞ ٻٴو.-
 ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ حٿظْخف حٿ٠ز٬ِ ٷخٽ9كيػنخ ٫ز - 
ٓڄ٬ض ٍؿٚ ًٛٴو ٻخڅ ّټٌڅ ڃ٪ حرن ٫زخّ ٷخٽ ٻظذ أرٌ ڃٌَٓ اٿَ حرن ٫زخّ أنٺ -

ٍؿپ ڃن أىپ ُڃخنٺ ًأڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ رنِ آَحثْپ ٻخڅ 
ّٞ ًأڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو أكيىڂ اًح أٛخرو حٿِ٘ء ڃن حٿزٌٽ ٷَٟو رخٿڄٸخٍ

 ًٓڀڂ ڃَ ٫ڀَ ىڃغ ٬ّنِ ڃټخڅ ٿْن ٳزخٽ ٳْو ًٷخٽ اًح رخٽ أكيٻڂ ٳڀَْطي ٿزٌٿو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٷخٽ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫ڀِ رن ٍٳخ٫ش ٫ن حٿلٔن  - 

 ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٷخٽ9
حٿنخّ ٌّځ حٿٸْخڃش ػٚع ٫َٟخص ٳؤڃخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٬َّٝ -

٫َٟظخڅ ٳـيحٽ ًڃ٬خًَّ ًأڃخ حٿؼخٿؼش ٳ٬ني ًٿٺ ط٤َْ حٿٜلٲ ٳِ حّٕيُ ٳآهٌ رْڄْنو 
 ًآهٌ ر٘ڄخٿو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ ٷخٽ كيػنخ ُىَْ ٫ن أْٓي حرن أرِ أْٓي ٫ن  - 
 ڃٌَٓ رن أرِ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٫ن أرْو9

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿڄْض ٬ٌّد رزټخء حٿلِ ٫ڀْو اًح ٷخٿض حٿنخثلش ًح أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل-
٠٫يحه ًح نخَٛحه ًح ٻخٓزخه ؿزٌ حٿڄْض ًٷْپ ٿو أنض ٠٫يىخ أنض نخَٛىخ أنض ٻخٓزيخ 
ٳٸڀض ٓزلخڅ حهلل ّٸٌٽ حهلل ٫ِ ًؿپ ًٙ طٍِ ًحٍُس ًٍُ أهٍَ ٳٸخٽ ًّلٺ أكيػٺ ٫ن 

طٸٌٽ ىٌح ٳؤّنخ ٻٌد ٳٌحهلل ڃخ ٻٌرض ٫ڀَ أرِ ڃٌَٓ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ً
 أرِ ڃٌَٓ ًٙ ٻٌد أرٌ ڃٌَٓ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٷخٽ أنزؤنخ ٫ڀِ رن ُّي  - 
 ٫ن ك٤خڅ رن ٫زي حهلل حٿَٷخِٗ ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

اڅ رْن ّيُ حٿٔخ٫ش حٿيَؽ ٷخٿٌح ًڃخ حٿيَؽ ٷخٽ حٿٸظپ ٷخٿٌح أٻؼَ ڃڄخ نٸظپ انخ ٿنٸظپ ٳِ -
حٿ٬خځ حٿٌحكي أٻؼَ ڃن ٓز٬ْن أٿٴخ ٷخٽ انو ٿْْ رٸظڀټڂ حٿڄَ٘ٻْن ًٿټن ٷظپ ر٠٬ټڂ ر٠٬خ 
ٷخٿٌح ًڃ٬نخ ٫ٸٌٿنخ ٌّڃجٌ ٷخٽ انو ٿْن٩ِ ٫ٸٌٽ أٻؼَ أىپ ًٿٺ حٿِڃخڅ ًّوڀٲ ٿو ىزخء ڃن 

ٻؼَىڂ أنو ٫ڀَ ِٗء ًٿٌْٔح ٫ڀَ ِٗء ٷخٽ أرٌ ڃٌَٓ ًحٿٌُ نٴِٔ رْيه حٿنخّ ّلٔذ أ
ڃخ أؿي ٿِ ًٿټڂ ڃنيخ ڃوَؿخ اڅ أىٍٻظنِ ًاّخٻڂ اٙ أڅ نوَؽ ڃنيخ ٻڄخ ىهڀنخىخ ٿڂ نٜذ 

 ٳْيخ ىڃخ ًٙ ڃخٙ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن ٬ّنِ حرن ٫زي حهلل  - 

كيػنِ أْٓي حرن أرِ أْٓي ٫ن حرن أرِ ڃٌَٓ ٫ن أرْو أً ٫ن حرن أرِ ٷظخىس  رن ىّنخٍ ٷخٽ
 ٫ن أرْو9

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن َٓه أڅ ّلڀٶ كزْزظو كڀٸش ڃن نخٍ ٳڀْلڀٸيخ -
كڀٸش ڃن ًىذ ًڃن َٓه أڅ ٌٍّٔ كزْزظو ٌٓحٍح ڃن نخٍ ٳڀٌٍْٔه ٌٓحٍح ڃن ًىذ ًٿټن 

 حٿٴ٠ش ٳخٿ٬زٌح ريخ ٿ٬زخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى ٷخٽ أنزؤنخ ٫ڄَحڅ ٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ  - 

 رَىس ٫ن أرِ ڃ9ٌَٓ
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح هخٱ ڃن ٍؿپ أً ڃن ٷٌځ ٷخٽ حٿڀيڂ انِ أؿ٬ڀٺ -

 ٳِ نلٌٍىڂ ًن٬ًٌ رٺ ڃن ًٍَٗىڂ.
 كيػنخ ڃ٬خً ٷخٽ كيػنِ أرِ ٫ن ٷظخىس كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫زي حهلل - 

 ٫ن أرِ رَىس رن ٫زي حهلل رن ٷْْ ٫ن أرْو ٫زي حهلل رن ٷ9ْْ
أڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ اًح هخٱ ٷٌڃخ ٷخٽ حٿڀيڂ انخ نـ٬ڀٺ ٳِ نلٌٍىڂ -

 ًن٬ًٌ رٺ ڃن ًٍَٗىڂ.
٫زي حهلل رن ڃَْٔس  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٿْڀَ - 

 ٫ن ڃِّيس رن ؿخرَ ٷخٽ9
ٷخٿض أڃِ ٻنض ٳِ ڃٔـي حٿټٌٳش ٳِ هٚٳش ٫ؼڄخڅ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٫ًڀْنخ أرٌ -

ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٷخٽ ٳٔڄ٬ظو ّٸٌٽ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَ رٌٜځ 
 ٫خٌٍٗحء ٳٌٜڃٌح.

آلٶ ٫ن رَّي رن أرِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن كيػنخ ُىَْ ٫ن أرِ - 
 ڃَّڂ ٫ن ٍؿپ ڃن رنِ طڄْڂ ٫ن أرِ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٷخٽ9

ٿٸي ٛڀَ رنخ ٫ڀِ رن أرِ ٣خٿذ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٛٚس ًٻَنخ ريخ ٛٚس ٻنخ نٜڀْيخ -
ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳبڃخ أڅ نټٌڅ نْٔنخىخ ًاڃخ أڅ نټٌڅ طَٻنخىخ ٫ڄيح 

 ٬ٌى.ّټزَ ٳِ ٻپ ٍٳ٪ ًًٟ٪ ًٷْخځ ًٷ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫زي حهلل ٷخٽ كيػنخ ؿََّ ٫ن ٓڀْڄخڅ حٿظْڄِ  - 

 ٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ ٯٚد ٫ن ك٤خڅ رن ٫زي حهلل حٿَٷخِٗ ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9
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٫ڀڄنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اًح ٷڄظڂ اٿَ حٿٜٚس ٳڀْئڃټڂ أكيٻڂ ًاًح ٷَأ -
 حٗڃخځ ٳؤنٜظٌح.

يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ٬ّنِ حْٕٗذ ٷخٽ كيػنخ ٓټْن رن ٫زي ك - 
حٿ٬ِِّ ٷخٽ أهزَنخ ِّّي ح٫َٕؽ ٷخٽ ٫زي حهلل ٬ّنِ أ٧نو حٿ٘نِ ٷخٽ كيػنخ كڄِس رن ٫ڀِ 

 رن ڃوٴَ ٫ن أرِ رَىس ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9
رنخ ٌٍٓٽ حهلل ٯًِنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ر٬ٞ أٓٴخٍه ٷخٽ ٳ٬َّ -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخنظيْض ر٬ٞ حٿڀْپ اٿَ ڃنخم ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٣ڀزو 
ٳڀڂ أؿيه ٷخٽ ٳوَؿض رخٍُح أ٣ڀزو ًاًح ٍؿپ ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
خ ٤ّڀذ ڃخ أ٣ڀذ ٷخٽ ٳزْنخ نلن ٻٌٿٺ اً حطـو اٿْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳٸڀن

ّخ ٌٍٓٽ حهلل أنض رؤٍٝ كَد ًٙ نؤڃن ٫ڀْٺ ٳڀٌٙ اً ريص ٿٺ حٿلخؿش ٷڀض ٿز٬ٞ 
أٛلخرٺ ٳٸخځ ڃ٬ٺ ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انِ ٓڄ٬ض ىِِّح ٻيِِّ 
حٿَكَ أً كنْنخ ٻلنْن حٿنلپ ًأطخنِ آص ڃن ٍرِ ٫ِ ًؿپ ٷخٽ ٳوَْنِ أڅ ّيهپ ٤َٗ 

ٗٴخ٫ظِ ٿيڂ ٫ًڀڄض أنيخ أًٓ٪ ٿيڂ ٳوَْنِ رؤڅ  أڃظِ حٿـنش ًرْن ٗٴخ٫ظِ ٿيڂ ٳخهظَص
ّيهپ ػڀغ أڃظِ حٿـنش ًرْن حٿ٘ٴخ٫ش ٿيڂ ٳخهظَص ٿيڂ ٗٴخ٫ظِ ٫ًڀڄض أنيخ أًٓ٪ ٿيڂ ٳٸخٙ 
ّخ ٌٍٓٽ حهلل حى٩ حهلل ط٬خٿَ اڅ ّـ٬ڀنخ ڃن أىپ ٗٴخ٫ظٺ ٷخٽ ٳي٫خ ٿيڄخ ػڂ أنيڄخ نزيخ 

ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأهزَحىڂ رٸٌٽ ٌٍٓ
ٷخٽ ٳـ٬ڀٌح ّؤطٌنو ًّٸٌٿٌڅ ّخ ٌٍٓٽ حهلل حى٩ حهلل ط٬خٿَ أڅ ّـ٬ڀنخ ڃن أىپ ٗٴخ٫ظٺ ٳْي٫ٌ 
ٿيڂ ٷخٽ ٳڀڄخ أٟذ ٫ڀْو حٿٸٌځ ًٻؼًَح ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انيخ ٿڄن ڃخص 

 ًىٌ ّ٘يي أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل.
َْ رن آلٶ ٬ّنِ حٿٔخٿلْنِ ٷخٽ أنزؤنخ كڄخى رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّل - 

 ٓڀڄش ٫ن أرِ ٓنخڅ ٷخٽ9
ىٳنض حرنخ ٿِ ًانِ ٿٴِ حٿٸزَ اً أهٌ رْيُ أرٌ ٣ڀلش ٳؤهَؿنِ ٳٸخٽ أٙ أرَ٘ٹ ٷخٽ ٷڀض -

رڀَ ٷخٽ كيػنِ حٿ٠لخٹ رن ٫زي حٿَكڄن رن أرِ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل 
خ ڃڀٺ حٿڄٌص ٷز٠ض ًٿي ٫زيُ ٷز٠ض ٷَس ٫ْنو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حهلل ط٬خٿَ ّ

ًػڄَس ٳئحىه ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٳڄخ ٷخٽ ٷخٽ كڄيٹ ًحٓظَؿ٪ ٷخٽ حرنٌح ٿو رْظخ ٳِ حٿـنش ًٓڄٌه 
 رْض حٿلڄي.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن آلٶ ٷخٽ أنزؤنخ ٫زي حهلل ٬ّنِ حرن حٿڄزخٍٹ  - 
 حٿ٠لخٹ رن ٫زي حٿَكڄن رن ٫َُد. ٳٌٻَه اٙ أنو ٷخٽ أرٌ ٣ڀلش حٿوٌٙنِ ًٷخٽ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ هڀٲ رن حٿٌٿْي ٷخٽ كيػنخ هخٿي ٬ّنِ حٿ٤لخڅ ٫ن  - 
 ڃ٤َٱ ٫ن ٫خڃَ ٫ن أرِ رَىس ٫ن أرِ ڃ9ٌَٓ

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳِ حٿٌُ ٬ّظٶ ؿخٍّش ػڂ ّظًِؿيخ ٿو أؿَحڅ.-
خ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى ٷخٽ أنزؤنخ كَّٖ رن ٓڀْڂ ٷخٽ كيػنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 

 ٣ڀلش رن ڃَٜٱ ٫ن أرِ رَىس ٫ن أرِ ڃ9ٌَٓ
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٻپ ڃٔټَ كَحځ.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنخ أرِ ٷخٽ كيػنخ ىحًى رن أرِ ىني  - 
 څ رن ڃلَُ ٷخٽ9ٷخٽ كيػنخ ٫خٛڂ رن ٓڀْڄخڅ ٫ن ٛٴٌح

ٷخٽ أرٌ ڃٌَٓ انِ رَة ڃڄن رَة حهلل ڃنو ًٌٍٓٿو ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأڅ ٌٍٓٽ حهلل -
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رَة ڃڄن كڀٶ ًٓڀٶ ًهَٵ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنخ أرِ ٷخٽ كيػنخ ڃلڄي رن ؿلخىس  - 
 ْپ ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ٫9ن ٫زي حٿَكڄن رن ػًَحڅ ٫ن ىِّپ رن َٗكز

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ رْن ّيُ حٿٔخ٫ش ٳظنخ ٻٸ٤٪ حٿڀْپ حٿڄ٨ڀڂ ّٜزق -
حٿَؿپ ٳْيخ ڃئڃنخ ًّڄِٔ ٻخٳَح ًّڄِٔ ڃئڃنخ ًّٜزق ٻخٳَح حٿٸخ٫ي ٳْيخ هَْ ڃن حٿٸخثڂ 
ًحٿٸخثڂ ٳْيخ هَْ ڃن حٿڄخِٗ ًحٿڄخِٗ ٳْيخ هَْ ڃن حٿٔخ٫ِ ٳخٻًَٔح ٷْٔټڂ ًٷ٬٤ٌح 

 طخٍٻڂ ًحَٟرٌح رٌْٔٳټڂ حٿلـخٍس ٳبڅ ُىِهَپ ٫ڀَ أكيٻڂ رْظو ٳڀْټن ٻوَْ حرنِ آىځ.أً
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٷيحڃش حٿلَع رن ٫زْي  - 

 حّٗخىُ ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫ڄَحڅ ٬ّنِ حٿـٌنِ ٫ن أرِ رټَ رن ٫زي حهلل رن ٷْْ ٫ن أرْو9
و ًٓڀڂ ٷخٽ ؿنخڅ حٿٴَىًّ أٍر٪ ػنظخڅ ڃن ًىذ كڀْظيڄخ ًآنْظيڄخ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْ-

ًڃخ ٳْيڄخ ًػنظخڅ ڃن ٳ٠ش آنْظيڄخ ًكڀْظيڄخ ًڃخ ٳْيڄخ ًٿْْ رْن حٿٸٌځ ًرْن أڅ ّن٨ًَح 
اٿَ ٍريڂ ٫ِ ًؿپ اٙ ٍىحء حٿټزَّخء ٫ڀَ ًؿيو ٳِ ؿنش ٫يڅ ًىٌه حٕنيخٍ ط٘وذ ڃن 

 ؿنش ٫يڅ ػڂ طٜي٩ ر٬ي ًٿٺ أنيخٍح.
 ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ9كيػنخ  - 
كيػنخ أرٌ ىحٍّ ٛخكذ حٿـٌٍ ٷخٽ كيػنخ أرٌ رَىس رن أرِ ڃٌَٓ ٫ن أرِ ڃٌَٓ أنو -

 ٍأٍ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ ٍٻ٬ظْن ر٬ي حٿ٬َٜ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ن٬ْڂ ٷخٽ كيػنخ ريٍ رن ٫ؼڄخڅ ڃٌٿَ ٓٽ ٫ؼڄخڅ  - 

 ٷخٽ9
نِ أرٌ رټَ رن أرِ ڃٌَٓ ٫ن أرْو ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ًأطخه كيػ-

ٓخثپ ّٔؤٿو ٫ن ڃٌحٷْض حٿٜٚس ٳڀڂ َّى ٫ڀْو ْٗجخ ٳؤڃَ رٚٙ ٳؤٷخځ رخٿٴـَ كْن حن٘ٶ 
حٿٴـَ ًحٿنخّ ٙ ّټخى ٬َّٱ ر٠٬يڂ ر٠٬خ ػڂ أڃَه ٳؤٷخځ رخٿ٨يَ كْن ُحٿض حٿ٘ڄْ 

ّنظٜٲ ًٻخڅ أ٫ڀڂ ڃنيڂ ػڂ أڃَه ٳؤٷخځ رخٿ٬َٜ  ًحٿٸخثپ ّٸٌٽ حنظٜٲ حٿنيخٍ أً ٿڂ
ًحٿ٘ڄْ ڃَطٴ٬ش ػڂ أڃَه ٳؤٷخځ رخٿڄَٰد كْن ًٷ٬ض حٿ٘ڄْ ػڂ أڃَه ٳؤٷخځ رخٿ٬٘خء كْن 
ٯخد حٿ٘ٴٶ ػڂ أهَ حٿٴـَ ڃن حٿٰي كظَ حنَٜٱ ڃنيخ ًحٿٸخثپ ّٸٌٽ ٣ڀ٬ض حٿ٘ڄْ أً 

كظَ ٻخىص ًأهَ حٿ٨يَ كظَ ٻخڅ ٷَّذ ڃن ًٷض  حٿ٬َٜ رخٕڃْ ػڂ أهَ حٿ٬َٜ 
حنَٜٱ ڃنيخ ًحٿٸخثپ ّٸٌٽ حكڄَص حٿ٘ڄْ ػڂ أهَ حٿڄَٰد كظَ ٻخڅ ٫ني ٓٸ١ٌ حٿ٘ٴٶ 

 ًأهَ حٿ٬٘خء كظَ ٻخڅ ػڀغ حٿڀْپ حًٕٽ ٳي٫خ حٿٔخثپ ٳٸخٽ حٿٌٷض ٳْڄخ رْن ىٌّن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّي رن حٿلزخد ٷخٽ كيػنخ حرن ػٌرخڅ ٫ن أرْو ٫ن  - 

 ڃټلٌٽ ٷخٽ9
ش ًٻخڅ ؿڀْٔخ ٕرِ ىََّس أڅ ٬ْٓي رن حٿ٬خٙ ى٫خ أرخ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ كيػنِ أرٌ ٫خث٘-

ًكٌّٴش رن حٿْڄخڅ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيڂ ٳٸخٽ ٻْٲ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ّټزَ ٳِ حٿٴ٤َ ًحٕٟلَ ٳٸخٽ أرٌ ڃٌَٓ ٻخڅ ّټزَ أٍر٪ طټزَْحص طټزَْه ٫ڀَ حٿـنخثِ 
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ي ٷٌٿو طټزَْه ٫ڀَ حٿـنخثِ ًأرٌ ٫خث٘ش ًٛيٷو كٌّٴش ٳٸخٽ أرٌ ٫خث٘ش ٳڄخ نْٔض ر٬
 كخَٟ ٬ْٓي رن حٿ٬خٙ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃلڄي كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن  - 
 أرِ رَىس ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٤٫ْض هڄٔخ ر٬ؼض اٿَ حٕكڄَ ًحٌٕٓى ًؿ٬ڀض -
ًأكڀض ٿِ حٿٰنخثڂ ًٿڂ طلپ ٿڄن ٻخڅ ٷزڀِ ًنَٜص رخٿ٫َذ ٿِ حٍٕٝ ٣يٌٍح ًڃٔـيح 

ٗيَح ًأ٤٫ْض حٿ٘ٴخ٫ش ًٿْْ ڃن نزِ اٙ ًٷي ٓؤٽ ٗٴخ٫ش ًانِ أهزؤص ٗٴخ٫ظِ ػڂ 
 ؿ٬ڀظيخ ٿڄن ڃخص ڃن أڃظِ ٿڂ َّ٘ٹ رخهلل ْٗجخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي ٬ّنِ حٿِرَُْ ٷخٽ كيػنخ آَحثْپ ٫ن أرِ  - 
 ِ رَىس ٷخٽ9آلٶ ٫ن أر

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻَ ڃ٬نخه ًٿڂ ّٔنيه.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ رن ڃلڄي ٷخٽ كيػنخ كڄخى رن ُّي كيػنخ ٯْٚڅ  - 

 رن ؿََّ ٫ن أرِ رَىس ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9
ڀَ ىهڀض ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ّٔظخٹ ًىٌ ًحٟ٪ ٣َٱ حٿٌٔحٹ ٫-

ٿٔخنو ّٔظن اٿَ ٳٌٵ ٳٌٛٲ كڄخى ٻؤنو َّٳ٪ ٌٓحٻو ٷخٽ كڄخى ًًٛٴو ٿنخ ٯْٚڅ ٷخٽ 
 ٻخڅ ّٔظن ٣ٌٙ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ أكڄي ٷخٽ كيػنخ َّٗٺ ٫ن أرِ آلٶ ٫ن أرِ  - 
 رَىس ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9

٤خّخُ ًؿيڀِ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّي٫ٌ ريئٙء حٿي٫ٌحص حٿڀيڂ حٯٴَ ٿِ ه-
ًآَحٳِ ٳِ أڃَُ ًڃخ أنض أ٫ڀڂ رو ڃنِ حٿڀيڂ حٯٴَ ٿِ ؿيُ ًىِٿِ ًه٤جِ ٫ًڄيُ 

 ٻپ ًٿٺ ٫نيُ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ُّخى رن ٫زي حهلل ٬ّنِ حٿزټخثِ ٷخٽ كيػنخ ڃنٌٍٜ ٫ن  - 

 ٗٸْٶ رن ٓڀڄش ٫ن أرِ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٷخٽ9
ڃنټْ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ حٿٸظخٽ ٳِ ٓزْپ ٓؤٽ ٍؿپ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ -

حهلل ط٬خٿَ ٳبڅ أكينخ ّٸخطپ كڄْش ًّٸخطپ ٯ٠زخ ٳڀو أؿَ ٷخٽ ٳَٳ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٓو اٿْو ًٿٌٙ أنو ٻخڅ ٷخثڄخ أً ٻخڅ ٷخ٫يح حٿ٘ٺ ڃن ُىَْ ڃخ ٍٳ٪ ٍأٓو اٿْو 

 هلل ٫ِ ًؿپ.ٳٸخٽ ڃن ٷخطپ ٿظټٌڅ ٻڀڄش حهلل ىِ حٿ٬ڀْخ ٳيٌ ٳِ ٓزْپ ح
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ٷخٽ كيػنخ ُىَْ ٷخٽ كيػنخ ڃنٌٍٜ  - 

 رن حٿڄ٬ظڄَ ٫ن أرِ ًحثپ ٷخٽ9
ٷخٽ أرٌ ڃٌَٓ ٓؤٽ ٍؿپ أً ؿخء ٍؿپ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٌٍٓٽ حهلل -

٫ِ ًؿپ ٳبڅ أكينخ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ؿخٿْ ڃنټْ ٍأٓو ٳٸخٽ ڃخ حٿٸظخٽ ٳِ ٓزْپ حهلل 
ّٸخطپ كڄْش ًٯ٠زخ ٳڀو أؿَ ٷخٽ ٳَٳ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍأٓو اٿْو ًٿٌٙ 
أنو ٻخڅ ٷخثڄخ أً ٻخڅ ٷخ٫يح حٿ٘ٺ ڃن ُىَْ ڃخ ٍٳ٪ ٍأٓو اٿْو ٳٸخٽ ڃن ٷخطپ ٿظټٌڅ ٻڀڄش 

 حهلل ىِ حٿ٬ڀْخ ٳيٌ ٳِ ٓزْپ حهلل ٫ِ ًؿپ.



  

 

 

Page 568 of 608 

 الجزءالرابع المسند لإلمام أحمد بن حنبل

څ رن كَد ٷخٽ كيػنخ ٫ڄَ رن ٫ڀِ رن ڃٸيځ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخ - 
 كيػنخ أرٌ ٫ڄْْ ٫ن ٬ْٓي رن أرِ رَىس ٫ن أرْو ٫ن أرِ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ًٷخٽ9

أطخنِ نخّ ڃن ح٬َّْٕٗن ٳٸخٿٌح حًىذ ڃ٬نخ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳبڅ ٿنخ -
ص اٿَ ٌٍٓٽ حهلل كخؿش ٷخٽ ٳٸڄض ڃ٬يڂ ٳٸخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل حٓظ٬ن رنخ ٳِ ٫ڄڀٺ ٳخ٫ظٌٍ

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃڄخ ٷخٿٌح ًٷڀض ٿڂ أىٍ ڃخ كخؿظيڂ ٳٜيٷنِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
 ًٓڀڂ ٫ًٌٍنِ ًٷخٽ انخ ٙ نٔظ٬ْن ٳِ ٫ڄڀنخ ڃن ٓؤٿنخه.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٬ْٓي رن أرِ رَىس  - 
 ٫ن أرْو ٫ن ؿيه ٷخٽ9

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أرخ ڃٌَٓ ًڃ٬خً رن ؿزپ اٿَ حٿْڄن ٳٸخٽ ٿيڄخ َّٔح ر٬غ -
ًٙ ط٬َٔح ًرَ٘ح ًٙ طنٴَح ًط٤خ٫ًخ ٷخٽ أرٌ ڃٌَٓ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انخ رؤٍٝ ّٜن٪ ٳْيخ 
َٗحد ڃن حٿ٬ٔپ ّٸخٽ ٿو حٿزظ٪ ًَٗحد ڃن حٿ٬َْ٘ ّٸخٽ ٿو حٿڄٍِ ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل 

 ټَ كَحځ.ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻپ ڃٔ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ُّخى رن ٫ٚٷش  - 

 ٷخٽ9
كيػنِ ٍؿپ ڃن ٷٌڃِ ٷخٽ ٬ٗزش ٷي ٻنض أكٴ٦ آڄو ٷخٽ ٻنخ ٫ڀَ رخد ٫ؼڄخڅ ٍِٟ -

حهلل ٫نو ننظ٨َ حًٗڅ ٫ڀْو ٳٔڄ٬ض أرخ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ّٸٌٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
أڃظِ رخٿ٬٤ن ًحٿ٤خ٫ٌڅ ٷخٽ ٳٸڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٌح حٿ٬٤ن ٷي ٫َٳنخه ٳڄخ ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳنخء 

حٿ٤خ٫ٌڅ ٷخٽ ٬٣ن أ٫يحثټڂ ڃن حٿـن ًٳِ ٻٍپ ٗيخىس ٷخٽ ُّخى ٳڀڂ أٍٝ رٸٌٿو ٳٔؤٿض 
 ْٓي حٿلِ ًٻخڅ ڃ٬يڂ ٳٸخٽ ٛيٵ كيػنخه أرٌ ڃٌَٓ.

حٿني٘ڀِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن أرِ رټَ ٷخٽ كيػنخ أرٌ رټَ  - 
 كيػنخ ُّخى رن ٫ٚٷش ٫ن أٓخڃش رن َّٗٺ ٷخٽ9

هَؿنخ ٳِ ر٠٪ ٫َ٘س ڃن رنِ ػ٬ڀزش ٳبًح نلن رؤرِ ڃٌَٓ ٳبًح ىٌ ّليع ٫ن ٌٍٓٽ -
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿڀيڂ حؿ٬پ ٳنخء أڃظِ ٳِ حٿ٤خ٫ٌڅ ٳٌٻَه.

كٌٽ ٫ن أرِ ٫ؼڄخڅ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش ٷخٽ كيػنخ ٫خٛڂ حٕ - 
 حٿنييُ ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9

ٻنخ ڃ٪ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ٷخٽ ٳؤىز٤نخ ًىيس ڃن حٍٕٝ ٷخٽ ٳَٳ٪ -
َّٛڄًخ ًٙ  حٿنخّ أٌٛحطيڂ رخٿظټزَْ ٳٸخٽ أّيخ حٿنخّ حٍر٬ٌح ٫ڀَ أنٴٔټڂ ٳبنټڂ ٙ طي٫ٌڅ أ

ٳٸخٽ ّخ ٫زي حهلل رن ٷْْ أٙ  ٯخثزخ انټڂ طي٫ٌڅ ٓڄ٬ْخ ٷَّزخ ٷخٽ ػڂ ى٫خنِ ًٻنض ڃنو ٷَّزخ
 أىٿٺ ٫ڀَ ٻڀڄش ڃن ٻنِ حٿـنش ٷخٽ ٷڀض رڀَ ٷخٽ ٙ كٌٽ ًٙ ٷٌس اٙ رخهلل.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي حٿليحى ٷخٽ كيػنخ ٌّنْ ٫ن أرِ رَىس ٫ن  - 
 أرِ ڃ9ٌَٓ

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ نټخف اٙ رٌٿِ.-
 كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي ًًٍف رن ٫زخىس ٷخٙ كيػنخ ػخرض رن ٫ڄخٍس كيػنخ ٫زي حهلل - 

 ٫ن ٯنْڂ رن ٷْْ ٫ن أرِ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٷخٽ9
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ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ًٍف ٷخٽ ٓڄ٬ض ٯنْڄخ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ڃٌَٓ -
ځ ّٸٌٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أّڄخ حڃَأس حٓظ٤٬َص ػڂ ڃَص ٫ڀَ حٿٸٌ

 ٿْـيًح ٍّليخ ٳيِ ُحنْش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌحكي ًًٍف ٷخٙ كيػنخ ػخرض رن ٫ڄخٍس ٫ن ٯنْڂ  - 

 رن ٷْْ ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ًٍف ٓڄ٬ض ٯنْڄخ ٷخٽ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ ڃٌَٓ -

 ش.ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻپ ٫ْن ُحنْ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ ٷخٽ أنزؤنخ ٓڀْڄخڅ ٬ّنِ حٿظْڄِ ٫ن أرِ  - 

 حٿٔڀْپ ٫ن ُىيځ ٫ن أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9
أطْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نٔظلڄڀو ٳٸخٽ ٙ ًحهلل ٙ أكڄڀټڂ ٳڀڄخ ٍؿ٬نخ أٍٓپ -

ٍٍ ٷخٽ ٳٸڀض كڀٲ ٌٍٓٽ حهلل اٿْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رؼٚع ًًى رٸ٪ حٿٌ
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ٙ ّلڄڀنخ ػڂ كڄڀنخ ٳؤطْنخه ٳٸڀنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل انٺ كڀٴض أڅ ٙ 
طلڄڀنخ ٳلڄڀظنخ ٳٸخٽ ٿڂ أكڄڀټڂ ًٿټن حهلل كڄڀټڂ ًحهلل ٙ أكڀٲ ٫ڀَ ّڄْن ٳؤٍٍ ٯَْىخ هَْ 

 َْ.ڃنيخ اٙ أطْظو ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ أرِ أرٌ حٿٔڀْپ َّٟذ رن نٴ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ ٷخٽ أنزؤنخ ىحًى ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن أرِ  - 

 ٬ْٓي حٿويٍُ ٷخٽ9
حٓظؤًڅ أرٌ ڃٌَٓ ٫ڀَ ٫ڄَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيڄخ ػٚػخ ٳڀڂ ّئًڅ ٿو ٳَؿ٪ ٳڀٸْو ٫ڄَ -

ڂ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ٳٸخٽ ڃخ ٗؤنٺ ٍؿ٬ض ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ
ّٸٌٽ ڃن حٓظؤًڅ ػٚػخ ٳڀڂ ّئًڅ ٿو ٳڀَْؿ٪ ٳٸخٽ ٿظؤطْن ٫ڀَ ىٌه رزْنش أً ٕٳ٬ڀن ًٕٳ٬ڀن 

 ٳؤطَ ڃـڀْ ٷٌڃو ٳنخٗيىڂ حهلل ط٬خٿَ ٳٸڀض أنخ ڃ٬ٺ ٳ٘ييًح ٿو ٳوڀَ ٓزْڀو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن أرِ  - 

  ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9ڃٌَٓ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل
اًح حٿڄٔڀڄخڅ طٌحؿيخ رْٔٴْيڄخ ٳٸظپ أكيىڄخ ٛخكزو ٳيڄخ ٳِ حٿنخٍ ٷْپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٌح -

 حٿٸخطپ ٳڄخ رخٽ حٿڄٸظٌٽ ٷخٽ انو أٍحى ٷظپ ٛخكزو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ حٿڄ٬ٌٔىُ ٫ن ٬ْٓي رن أرِ رَىس ٫ن  - 

 أرْو ٫ن ؿيه أرِ ڃٌَٓ ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ أڃظِ أڃش ڃَكٌڃش ٿْْ ٫ڀْيخ ٳِ حٓهَس ٫ٌحد -

 اٙ ٫ٌحريخ ٳِ حٿينْخ حٿٸظپ ًحٿزٚء ًحٿُِٙٽ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ ٷخٽ أنزؤنخ حٿ٬ٌحځ ًڃلڄي رن ِّّي  - 

 ٿٔټٔټِ ٷخٽ9حٿڄ٬نَ ٷخٽ كيػنخ حٿ٬ٌحځ ٷخٽ كيػنِ ارَحىْڂ رن آڄخ٫ْپ ح
ٓڄ٬ض أرخ رَىس رن أرِ ڃٌَٓ ًىٌ ّٸٌٽ ٿِّْي رن أرِ ٻز٘ش ًح٤ٛلزخ ٳِ ٓٴَ ٳټخڅ -

ِّّي ٌّٜځ ٳِ حٿٔٴَ ٳٸخٽ ٿو أرٌ رَىس ٓڄ٬ض أرخ ڃٌَٓ ڃَحٍح ّٸٌٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ حٿ٬زي حٿڄٔڀڂ اًح ڃَٝ أً ٓخٳَ ٻظذ ٿو ڃن حٕؿَ ٻڄخ ٻخڅ 

 لخ ٷخٽ ڃلڄي ٬ّنِ حرن ِّّي ٻظذ حهلل ڃؼپ ڃخ ٻخڅ ٬ّڄپ ڃٸْڄخ ٛلْلخ.٬ّڄپ ڃٸْڄخ ٛلْ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٫ن  - 
 أرِ رَىس ٫ن أرْو ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ڃَ أكيٻڂ رٌٔٵ أً ڃـڀْ أً ڃٔـي ًڃ٬و نزپ -
نٜخٿيخ ٳڀْٸزٞ ٫ڀَ نٜخٿيخ ػٚػخ ٷخٽ أرٌ ڃٌَٓ ٳڄخ ُحٽ رنخ حٿزٚء كظَ ٳڀْٸزٞ ٫ڀَ 

 ٓيى ريخ ر٠٬نخ ٳِ ًؿٌه ر٬ٞ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ حٿـََُّ ٫ن أرِ ٫ؼڄخڅ حٿنييُ ٫ن  - 

 أرِ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٷخٽ9
ًأكٔنخ حٿٰنْڄش ٳڀڄخ  ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٯِحس ٳؤ٫َٓنخ حًٕرش-

أَٗٳنخ ٫ڀَ حٿَُىحٵ ؿ٬پ حٿَؿپ ڃنخ ّټزَ ٷخٽ كٔزظو ٷخٽ رؤ٫ڀَ ٌٛطو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أّيخ حٿنخّ ًؿ٬پ ّٸٌٽ رْيه ىټٌح ًًٛٲ ِّّي ٻؤنو َّْ٘ ٳٸخٽ 

څ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أّيخ حٿنخّ انټڂ ٙ طنخىًڅ أٛڂ ًٙ ٯخثزخ اڅ حٿٌُ طنخىً
ىًڅ ٍإًّ ٍٻخرټڂ ػڂ ٷخٽ ّخ ٫زي حهلل رن ٷْْ أً ّخ أرخ ڃٌَٓ أٙ أىٿٺ ٫ڀَ ٻڀڄش ڃن 

 ٻنٌُ حٿـنش ٷڀض رڀَ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٷپ ٙ كٌٽ ًٙ ٷٌس اٙ رخهلل.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض حٿزنخنِ ٷخٽ  - 

  ّليع ٫ن أرِ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٷخٽ9كيػنِ ڃن ٓڄ٪ ك٤خڅ رن ٫زي حهلل
ٷڀض ٿَؿپ ىڀڂ ٳڀنـ٬پ ٌّڃنخ ىٌح هلل ٫ِ ًؿپ ٳٌحهلل ٿټخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

ًٓڀڂ ٗخىي ىٌح حٿٌْځ ٳو٤ذ ٳٸخٽ ًڃنيڂ ڃن ّٸٌٽ ىڀڂ ٳڀنـ٬پ ٌّڃنخ ىٌح هلل ٫ِ ًؿپ ٳڄخ 
 ُحٽ ّٸٌٿيخ كظَ طڄنْض أڅ حٍٕٝ ٓخهض رِ.

كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ حٿـََُّ ٫ن ٯنْڂ رن ٷْْ ٫ن أرِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 
 ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

اڅ ىٌح حٿٸڀذ ٻَّ٘ش رٴٚس ڃن حٍٕٝ ّٸْڄيخ حٿَّق ٧يَ حٿز٤ن ٷخٽ أرِ ًٿڂ َّٳ٬و -
 آڄخ٫ْپ ٫ن حٿـََُّ.

ٷخٽ كيع أرٌ رَىس رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٷخٽ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس - 
 ٫زي حهلل رن ٷْْ ٫ن أرْو ٷخٽ9

ٷخٽ أرِ ٿٌ ٗييطنخ ًنلن ڃ٪ نزْنخ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح أٛخرظنخ حٿٔڄخء كٔزض أڅ -
 ٍّلنخ ٍّق حٿ٠ؤڅ انڄخ ٿزخٓنخ حٿٌٜٱ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ  - 
 ٽ9رَىس ٷخ

ٷخٽ ٿِ أرٌ ڃٌَٓ ّخ رنِ ٿٌ ٍأّظنخ ًنلن ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٛخرنخ -
 حٿڄ٤َ ًؿيص ڃنخ ٍّق حٿ٠ؤڅ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنخ ػخرض ٷخٽ كيػنخ ٫خٛڂ ٫ن أرِ  - 
 ڃـڀِ ٷخٽ9

ٿ٬٘خء ٍٻ٬ظْن ًٓڀڂ ٛڀَ أرٌ ڃٌَٓ رؤٛلخرو ًىٌ ڃَطلپ ڃن ڃټش اٿَ حٿڄيّنش ٳٜڀَ ح-
ػڂ ٷخځ ٳٸَأ ڃخثش آّش ڃن ٌٍٓس حٿنٔخء ٳِ ٍٻ٬ش ٳؤنټَ ًٿٺ ٫ڀْو ٳٸخٽ ڃخ أٿٌص أڅ أٟ٪ 
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ٷيڃِ كْغ ًٟ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷيڃو ًأڅ أٛن٪ ڃؼپ ڃخ ٛن٪ ٌٍٓٽ 
 حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ.

ڄخځ ٷخٽ ٷخٽ كيػنخ أرٌ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ ى - 
٫ڄَحڅ حٿـٌنِ ٷخٽ أڅ أرخ رټَ ًٷخٽ ٫ٴخڅ ٫ن أرِ رټَ رن ٫زي حهلل رن ٷْْ ح٬َُٕٗ 

 أهزَه ٫ن أرْو ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿوْڄش ىٍس ڃـٌٳش ٣ٌٿيخ ٳِ حٿٔڄخء ٓظٌڅ ڃْٚ ٳِ -

 ٻپ ُحًّش أىپ ٿڀڄئڃن ٙ َّحىڂ حٓهًَڅ.
نِ أرِ ٷخٽ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٷخٽ كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ كيػنخ ٷظخىس ًًٻَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػ - 

 أرِ ڃٌَٓ ح٬َُٕٗ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نوكيّغ نلٌه آهَ 
 ًىٌ آهَ ڃٔني حٿټٌٳْْن.

 أًٽ ڃٔني حٿزَّْٜن.
 أتٟ تشصج األعٍّٟ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػٕٗ.ؼذ٠س 

ڃ٤َ ٫ن ٫زي حهلل رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن - 
 رَّيس حٕٓڀڄِ ٷخٽ9

ٗٺ ٫زْي حهلل رن ُّخى ٳِ حٿلٌٝ ٳؤٍٓپ اٿَ أرِ رَُس حٕٓڀڄِ ٳؤطخه ٳٸخٽ ٿو ؿڀٔخء -
٫زْي حهلل انڄخ أٍٓپ اٿْٺ حٕڃَْ ٿْٔؤٿٺ ٫ن حٿلٌٝ ىپ ٓڄ٬ض ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

ٌّٻَه ٳڄن ٻٌد رو ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْو ْٗجخ ٷخٽ ن٬ڂ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 ٳٚ ٓٸخه حهلل ڃنو.

كيػنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ٓڀْڄخڅ حٿظْڄِ ٫ن ْٓخٍ  - 
 أرِ حٿڄنيخٽ ٫ن أرِ رَُس9

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸَأ ٳِ ٛٚس حٿٰيحس رخٿٔظْن اٿَ حٿڄخثش.-
 ٬ظڄَ ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ - 
أنزؤنِ أرِ ٫ن أرِ حٿڄنيخٽ ٫ن أرِ رَُس أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸَأ -

 ٳِ حٿٰيحس رخٿڄخثش اٿَ حٿٔظْن ًحٿٔظْن اٿَ حٿڄخثش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن ٓڀْڄخڅ ٫ن أرِ ٫ؼڄخڅ ٫ن  - 

 أرِ رَُس ٷخٽ9
٫ڀْيخ ر٬ٞ ڃظخ٩ حٿٸٌځ ٫ًڀْيخ ؿخٍّش ٳؤهًٌح رْن ؿزڀْن  ٻخنض ٍحكڀش أً نخٷش أً ر٬َْ-

ٳظ٠خّٶ ريڂ حٿ٤َّٶ ٳؤرَٜص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض كپ كپ حٿڀيڂ اٿ٬نيخ 
ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٛخكذ ىٌه حٿـخٍّش ٙ طٜلزنخ ٍحكڀش أً نخٷش أً 

 ر٬َْ ٫ڀْيخ ڃن ٿ٬نش حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ.
 زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ٫ٌٱ كيػنِ أرٌ حٿڄنيخٽ ٷخٽ9كيػنخ ٫ - 
حن٤ڀٸض ڃ٪ أرِ اٿَ أرِ رَُس حٕٓڀڄِ ٳٸخٽ ٿو أرِ كيػنخ ٻْٲ ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ حٿڄټظٌرش ٷخٽ ٻخڅ ّٜڀِ حٿيـَْ ًىِ حٿظِ طي٫ٌنيخ حًٕٿَ كْن 
خ اٿَ ٍكڀو رخٿڄيّنش ًحٿ٘ڄْ كْش ٷخٽ طيكٞ حٿ٘ڄْ ًّٜڀِ حٿ٬َٜ ًَّؿ٪ أكين

ًنْٔض ڃخ ٷخٽ ٳِ حٿڄَٰد ًٻخڅ ّٔظلذ أڅ ّئهَ حٿ٬٘خء ًٻخڅ ّټَه حٿنٌځ ٷزڀيخ 
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ر٬يىخ ًٻخڅ ّنٴظپ ڃن ٛٚس حٿٰيحس كْن ٬َّٱ أكينخ ؿڀْٔو ًٻخڅ ّٸَأ رخٿٔظْن ليّغ ًحٿ
 اٿَ حٿڄخثش.

يػنخ أرخڅ رن ٛڄ٬ش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ًًٻْ٪ ٷخٙ ك - 
 أرِ حٿٌُح٩ ٫ن أرِ رَُس ٷخٽ9

 ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٫ڀڄنِ ْٗجخ أنظٴ٪ رو ٷخٽ ح٫ِٽ حًٍٕ ٫ن ٣َّٶ حٿڄٔڀڄْن.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن نڄَْ أنزؤنخ كـخؽ ٫ن أرِ ىخٗڂ حٿٌح٤ِٓ  - 

 ٫ن أرِ رَُس حٕٓڀڄِ ٷخٽ9
ڂ رآهَس اًح ٣خٽ حٿڄـڀْ ٳٸخځ ٷخٽ ٓزلخنٺ حٿڀيڂ ًرلڄيٹ ٻخڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ-

أٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ أنض أٓظٰٴَٹ ًأطٌد اٿْٺ ٳٸخٽ ٿو ر٠٬نخ اڅ ىٌح ٷٌٽ ڃخ ٻنخ نٔڄ٬و 
 ڃنٺ ٳْڄخ هٚ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىٌح ٻٴخٍس ڃخ ّټٌڅ ٳِ حٿڄـڀْ.

 يػنخ ٬ٗزش ٫ن حٍُٕٵ رن ٷْْ ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ك - 
ٻخڅ أرٌ رَُس رخٕىٌحُ ٫ڀَ كَٱ نيَ ًٷي ؿ٬پ حٿڀـخځ ٳِ ّيه ًؿ٬پ ّٜڀِ ٳـ٬ڀض -

حٿيحرش طنټٚ ًؿ٬پ ّظؤهَ ڃ٬يخ ٳـ٬پ ٍؿپ ڃن حٿوٌحٍؽ ّٸٌٽ حٿڀيڂ حهِ ىٌح حٿْ٘ن ٻْٲ 
 ّٜڀِ ٷخٽ ٳڀڄخ ٛڀَ ٷخٽ ٷي ٓڄ٬ض ڃٸخٿظټڂ ٯًِص ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ
ٓظخ أً ٓز٬خ أً ػڄخنْخ ٳ٘ييص أڃَه ًطَْْٔه ٳټخڅ ٍؿ٫ٌِ ڃ٪ ىحرظِ أىٌڅ ٫ڀِ ڃن 

 طَٻيخ ٳظن٩ِ اٿَ ڃؤٿٴيخ ٳْ٘ٶ ٫ڀِ ًٛڀِ أرٌ رَُس حٿ٬َٜ ٍٻ٬ظْن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي رن ٫زي حٿٌحٍع كيػنخ ڃييُ رن ڃْڄٌڅ  - 

 9كيػنخ ؿخرَ أرٌ حٿٌُح٩ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ رَُس ّٸٌٽ
ر٬غ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿٚ اٿَ كِ ڃن أكْخء حٿ٬َد ٳ٠َرٌه ًٓزٌه -

ٳَؿ٪ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٘ټخ ًحٹ اٿْو ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٌ 
 أىپ ٫ڄخڅ أطْض ڃخ َٟرٌٹ ًٙ ٓزٌٹ.

رن حٿلټڂ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ أرٌ حٕٗيذ ٫ن ٫ڀِ  - 
 رَُس حٕٓڀڄِ ٷخٽ أرٌ حٕٗيذ9

ٙ أ٫ڀڄو اٙ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ ڃڄخ أهَ٘ ٫ڀْټڂ ٗيٌحص حٿِٰ ٳِ -
 ر٤ٌنټڂ ًٳًَؿټڂ ًڃ٠ٚص حٿٴظن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخه ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ أرٌ حٕٗيذ ٫ن أرِ حٿلټڂ حٿزنخنِ ٫ن  - 
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9أرِ رَُس ٫ن حٿنزِ 

 اڅ ڃڄخ أهَ٘ ٫ڀْټڂ ٗيٌحص حٿِٰ ٳِ ر٤ٌنټڂ ًٳًَؿټڂ ًڃ٠ٚص حٿيٌٍ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن رن ڃييُ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڀِ رن ُّي  - 

 ٫ن حٿڄَْٰس رن أرِ رَُس ٫ن أرْو ٷخٽ9
ٯٴَ حهلل ٿيخ ڃخ أنخ ٷڀظو ًٿټن  ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٓڀڂ ٓخٿڄيخ حهلل ًٯٴخٍ-

 حهلل ٫ِ ًؿپ ٷخٿو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ كڄِس ؿخٍىڂ ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض كڄْي رن ىٚٽ ّليع ٫ن ٫زي حهلل رن ڃ٤َٱ ٫ن أرِ رَُس ٷخٽ ٻخڅ أرٰٞ -

 كنْٴش. حٿنخّ أً أرٰٞ حٕكْخء اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػٸْٲ ًرنٌ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أٌٓى رن ٫خڃَ ٗخًحڅ أنزؤنخ أرٌ رټَ ٬ّنِ حرن ٫ْخٕ  - 
 ٫ن حٿ٬ڄٖ ٫ن ٬ْٓي رن ٫زي حهلل رن ؿَّؾ ٫ن أرِ رَُس حٕٓڀڄِ ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ ڃ٬َ٘ ڃن آڃن رڀٔخنو ًٿڂ ّيهپ حّٗڄخڅ ٷڀزو ٙ -
ز٬ٌح ٫ٌٍحطيڂ ٳبنو ڃن ّظز٪ ٫ٌٍحطيڂ ّظز٪ حهلل ٫ٌٍطو ًڃن ّظز٪ حهلل طٰظخرٌح حٿڄٔڀڄْن ًٙ طظ

 ٫ٌٍطو ّٴ٠لو ٳِ رْظو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى كيػنخ ٓټْن كيػنخ ْٓخٍ رن ٓٚڃش  - 

 ٓڄ٪ أرخ رَُس َّٳ٬و اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
ح ٫خىيًح ًٳٌح ًاًح كټڄٌح ٫يٿٌح ٳڄن ٿڂ ّٴ٬پ حٕثڄش ڃن ٷَّٖ اًح حٓظَكڄٌح ٍكڄٌح ًاً-

 ًٿٺ ڃنيڂ ٳ٬ڀْو ٿ٬نش حهلل حٿڄٚثټش ًحٿنخّ أؿڄ٬ْن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض حٿزنخنِ  - 

 ٫ن ٻنخنش رن ن٬ْڂ حٿ٬يًُ ٫ن أرِ رَُس9
ٍ ٿو ٳڀڄخ ٳَ٭ ڃن حٿٸظخٽ ٷخٽ ىپ طٴٸيًڅ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٳِ ڃِٰ-

ڃن أكي ٷخٽ ٳٸخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل نٴٸي ٳٚنخ ًٳٚنخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
ًٿټن أٳٸي ؿڀْزْزخ ٳخٿظڄٌٔه ٳخٿظڄٌٔه ٳٌؿيًه ٫ني ٓز٬ش ٷي ٷظڀيڂ ػڂ ٷظڀٌه ٳـخء ٌٍٓٽ حهلل 

ىٌح ڃنِ ًأنخ ڃنو ٷظپ ٓز٬ش ًٷظڀٌه  ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخځ ٫ڀْو ٳٸخٽ ٷظپ ٓز٬ش ػڂ ٷظڀٌه
ىٌح ڃنِ ًأنخ ڃنو ٳَٳ٪ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٬ٌٟو ٫ڀَ ٓخ٫يه ٳڄخ ٻخڅ 

 ٿو ڃن ََّٓ اٙ ٓخ٫يُ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ ىٳنو ًڃخ ًٻَ ٯٔٚ.
٬نُِ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ڃلڄي رن ڃيِځ حٿ - 

 ٣خٿيس حٿ٬نُِ ٷخٽ9
ٓڄ٬ض أرخ رَُس ًهَؽ ڃن ٫ني ٫زْي حهلل رن ُّخى ًىٌ ڃ٠ٰذ ٳٸخٽ ڃخ ٻنض أ٧ن أنِ -

أ٫ْٖ كظَ أهڀٲ ٳِ ٷٌځ ٬ًَّْنِ رٜلزش ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿٌح اڅ ڃلڄيّټڂ 
ىٌح ٿيكيحف ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٳِ حٿلٌٝ ٳڄن ٻٌد ٳٚ ٓٸخه 

 حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ڃنو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن ڃلڄي ًٓڄ٬ظو أنخ ڃن ٫زي حهلل رن ڃلڄي رن  - 

أرِ ْٗزش كيػنخ ڃلڄي رن ٳ٠ْپ ٫ن ِّّي رن أرِ ُّخى ٫ن ٓڀْڄخڅ رن ٫ڄًَ رن 
 حٕكٌٙ ٷخٽ9

 ٛڀَ حهلل أهزَنِ ٍد ىٌه حٿيحٍ أرٌ ىٚٽ ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ رَُس ٷخٽ ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل-
 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ٳٔڄ٪ ٍؿڀْن ّظٰنْخڅ ًأكيىڄخ ّـْذ حٓهَ ًىٌ ّٸٌٽ9

 ٙ ِّحٽ كٌحٍُ طڀٌف ٨٫خڃو * ًٍُ حٿلَد ٫نو أڅ ّـن ٳْٸزَح  
ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حن٨ًَح ڃن ىڄخ ٷخٽ ٳٸخٿٌح ٳٚڅ ًٳٚڅ ٷخٽ ٳٸخٽ حٿنزِ 

 ڄخ اٿَ حٿنخٍ ى٫خ.ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿڀيڂ أٍٻٔيڄخ ٍٻٔخ ًى٫ي
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد رن ٫زي حٿڄـْي كيػنخ هخٿي ٫ن أرِ  - 

 حٿڄنيخٽ ٫ن أرِ رَُس9
 ر٬يىخ.ليّغ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّټَه حٿنٌځ ٷزپ حٿ٬٘خء ًٙ ّلذ حٿ-
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٬ِِّ كيػنخ ْٓخٍ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٓټْن رن ٫زي حٿ - 
 ٓٚڃش أرٌ حٿڄنيخٽ ٷخٽ9

ىهڀض ڃ٪ أرِ ٫ڀَ أرِ رَُس ًاڅ ٳِ أًنِ ٌّڃجٌ ٿٸ٣َْن ًانِ ٯٚځ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل -
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٕڃَحء ڃن ٷَّٖ ػٚػخ ڃخ ٳ٬ڀٌح ػٚػخ ڃخ كټڄٌح ٳ٬يٿٌح ًحٓظَكڄٌح 

 حهلل ًحٿڄٚثټش ًحٿنخّ أؿڄ٬ْن.ٳَكڄٌح ٫ًخىيًح ٳٌٳٌح ٳڄن ٿڂ ّٴ٬پ ًٿٺ ڃنيڂ ٳ٬ڀْو ٿ٬نش 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ حٍُٕٵ رن ٷْْ ٫ن  - 

 َّٗٺ رن ٗيخد ٷخٽ9
ٻنض أطڄنَ أڅ أٿٸَ ٍؿٚ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّليػنِ ٫ن حٿوٌحٍؽ -

خ أرخ رَُس كيػنخ رِ٘ء ٓڄ٬ظو ٳڀٸْض أرخ رَُس ٳِ ٌّځ ٫َٳش ٳِ نٴَ ڃن أٛلخرو ٳٸڀض ّ
ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٿو ٳِ حٿوٌحٍؽ ٳٸخٽ أكيػٺ رڄخ ٓڄ٬ض أًنِ 
ًٍأص ٫ْنخُ أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رينخنَْ ٳټخڅ ّٸٔڄيخ ٫ًنيه ٍؿپ أٌٓى 
 ڃ٤ڄٌځ حٿ٬َ٘ ٫ڀْو ػٌرخڅ أر٠ْخڅ رْن ٫ْنْو أػَ حٿٔـٌى ٳظ٬َٝ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل

٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤطخه ڃن ٷزپ ًؿيو ٳڀڂ ٤٬ّو ْٗجخ ػڂ أطخه ڃن هڀٴو ٳڀڂ ٤٬ّو ْٗجخ ٳٸخٽ ًحهلل ّخ 
ڃلڄي ڃخ ٫يٿض ڃنٌ حٿٌْځ ٳِ حٿٸٔڄش ٳ٠ٰذ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٯ٠زخ ٗيّيح 
ػڂ ٷخٽ ًحهلل ٙ طـيًڅ ر٬يُ أكيح أ٫يٽ ٫ڀْټڂ ڃنِ ٷخٿيخ ػٚػخ ػڂ ٷخٽ ّوَؽ ڃن ٷزپ 

ٻخڅ ىٌح ڃنيڂ ىيّيڂ ىټٌح ّٸَإًڅ حٿٸَآڅ ٙ ّـخًُ طَحٷْيڂ ّڄَٷٌڅ ڃن حٿڄَ٘ٵ ٍؿخٽ 
حٿيّن ٻڄخ ّڄَٵ حٿٔيڂ ڃن حٿَڃْش ٙ َّؿ٬ٌڅ اٿْو ًًٟ٪ ّيه ٫ڀَ ٛيٍه ْٓڄخىڂ 
حٿظلڀْٶ ٙ ِّحٿٌڅ ّوَؿٌڅ كظَ ّوَؽ آهَىڂ ٳبًح ٍأّظڄٌىڂ ٳخٷظڀٌىڂ ٷخٿيخ ػٚػخ َٗ 

 َّؿ٬ٌڅ ٳْو. حٿوڀٶ ًحٿوڀْٸش ٷخٿيخ ػٚػخ ًٷي ٷخٽ كڄخى ٙ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ػخرض ٫ن ٻنخنش رن ن٬ْڂ  - 

 حٿ٬يًُ ٫ن أرِ رَُس حٕٓڀڄ9ِ
أڅ ؿڀْزْزخ ٻخڅ حڃَإح ّيهپ ٫ڀَ حٿنٔخء ّڄَ رين ٫ًّٚزين ٳٸڀض ٗڃَأطِ ٙ ّيهڀن -

حٕنٜخٍ اًح ٻخڅ ٕكيىڂ  ٫ڀْټڂ ؿڀْزْذ ٳبنو اڅ ىهپ ٫ڀْټڂ ٕٳ٬ڀن ًٕٳ٬ڀن ٷخٽ ًٻخنض
أّڂ ٿڂ ًِّؿيخ كظَ ٬ّڀڂ ىپ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْيخ كخؿش أځ ٙ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿَؿپ ڃن حٕنٜخٍ ًُؿنِ حرنظٺ ٳٸخٽ ن٬ڂ ًٻَحڃش ّخ ٌٍٓٽ حهلل 

ٳٸخٽ ّخ ًن٬ڂ ٫ْنِ ٳٸخٽ انِ ٿٔض أٍّيىخ ٿنٴِٔ ٷخٽ ٳڀڄن ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٿـڀْزْذ ٷخٽ 
ٌٍٓٽ حهلل أٗخًٍ أڃيخ ٳؤطَ أڃيخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ حرنظٺ ٳٸخٿض 
ن٬ڂ ًن٬ڄش ٫ْنِ ٳٸخٽ انو ٿْْ ّو٤زيخ ٿنٴٔو انڄخ ّو٤زيخ ٿـڀْزْذ ٳٸخٿض حؿڀْزْذ أنْو 
أؿڀْزْذ أنْو أؿڀْزْذ أنْو ٙ ٿ٬ڄَ حهلل ٙ طًِؿو ٳڀڄخ أٍحى أڅ ّٸٌځ ٿْؤطِ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْوزَه رڄخ ٷخٿض أڃيخ ٷخٽ حٿـخٍّش ڃن ه٤زنِ اٿْټڂ ٳؤهزَطيخ أڃيخ ٳٸخٿض 
أطَىًڅ ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَه حىٳ٬ٌنِ ٳبنو ٿڂ ٬ْ٠ّنِ ٳخن٤ڀٶ أرٌىخ 
اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤهزَه ٷخٽ ٗؤنٺ ريخ ٳًِؿيخ ؿڀْزْزخ ٷخٽ ٳوَؽ 

هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٯًِس ٿو ٷخٽ ٳڀڄخ أٳخء حهلل ٫ڀْو ٷخٽ ٕٛلخرو ىپ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح
طٴٸيًڅ ڃن أكي ٷخٿٌح نٴٸي ٳٚنخ ًنٴٸي ٳٚنخ ٷخٽ حن٨ًَح ىپ طٴٸيًڅ ڃن أكي ٷخٿٌح ٙ ٷخٽ 
ٿټنِ أٳٸي ؿڀْزْزخ ٷخٽ ٳخ٣ڀزٌه ٳِ حٿٸظڀَ ٷخٽ ٳ٤ڀزٌه ٳٌؿيًه اٿَ ؿنذ ٓز٬ش ٷي ٷظڀيڂ ػڂ 
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ىخ ىٌ ًح اٿَ ؿنذ ٓز٬ش ٷي ٷظڀيڂ ػڂ ٷظڀٌه ٳؤطخه حٿنزِ ٛڀَ حهلل  ٷظڀٌه ٳٸخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل
٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخځ ٫ڀْو ٳٸخٽ ٷظپ ٓز٬ش ًٷظڀٌه ىٌح ڃنِ ًأنخ ڃنو ىٌح ڃنِ ًأنخ ڃنو ڃَطْن أً 
ػٚػخ ػڂ ٬ًٟو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ٓخ٫يّو ًكٴَ ٿو ڃخ ٿو ََّٓ اٙ 

ڂ ػڂ ٬ًٟو ٳِ ٷزَه ًٿڂ ٌّٻَ أنو ٯٔڀو ٷخٽ ػخرض ٓخ٫يح ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ
ٳڄخ ٻخڅ ٳِ حٕنٜخٍ أّڂ أنٴٶ ڃنيخ ًكيع آلٶ رن ٫زي حهلل رن أرِ ٣ڀلش ػخرظخ ٷخٽ ىپ 
ط٬ڀڂ ڃخ ى٫خ ٿيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿڀيڂ ٛذ ٫ڀْيخ حٿوَْ ٛزخ ًٙ 

ڃنيخ ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ڃخ طـ٬پ ٫ْ٘يخ ٻّيح ٻّيح ٷخٽ ٳڄخ ٻخڅ ٳِ حٕنٜخٍ أّڂ أنٴٶ 
 كيع رو ٳِ حٿينْخ أكيح اٙ كڄخى رن ٓڀڄش ڃخ أكٔنو ڃن كيّغ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ أرٌ رټَ ٬ّنِ حرن ٬ْٗذ رن  - 
 حٿلزلخد ٷخٽ9

ٓڄ٬ض أرخ حٿٌح٩ُ ؿخرَ حٿَحٓزِ ًٻَ أڅ أرخ رَُس كيػو ٷخٽ ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -
و ًٓڀڂ ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل انِ ٙ أىٍُ ٿ٬َٔ أڅ طڄ٠ِ ًأرٸَ ر٬يٹ ٳليػنِ ٫ڀْ

رِ٘ء ّنٴ٬نِ حهلل رو ٳٸخٽ ٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اٳ٬پ ٻٌح اٳ٬پ ٻٌح أنخ نْٔض 
 ًٿٺ ًأڃِ حًٍٕ ٫ن حٿ٤َّٶ.

رَُس  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ ٫ْْنش ٫ن أرْو ٫ن أرِ - 
 حٕٓڀڄِ ٷخٽ9

هَؿض ٌّڃخ أڃِ٘ ٳبًح رخٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃظٌؿيخ ٳ٨ننظو َّّي كخؿش ٳـ٬ڀض -
أهنْ ٫نو ًأ٫خٍٟو ٳَآنِ ٳؤٗخٍ اٿِ ٳؤطْظو ٳؤهٌ رْيُ ٳخن٤ڀٸنخ نڄِ٘ ؿڄ٬ْخ ٳبًح نلن 
رَؿپ ّٜڀِ ّټؼَ حٿَٻ٩ٌ ًحٿٔـٌى ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أطَحه ڃَحثْخ ٳٸڀض 

 ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٳؤٍٓپ ّيُ ػڂ ٣زٶ رْن ٻٴْو ٳـڄ٬يڄخ ًؿ٬پ َّٳ٬يڄخ رلْخٽ ڃنټزْو حهلل
٬٠ًّيڄخ ًّٸٌٽ ٫ڀْټڂ ىيّخ ٷخٛيح ػٚع ڃَحص ٳبنو ڃن ّ٘خى حٿيّن ّٰڀزو ًٷخٽ ِّّي 

 رزٰيحى رَّيس حٕٓڀڄِ ًٷي ٻخڅ ٷخٽ ٫ن أرِ رَُس ػڂ ٍؿ٪ اٿَ رَّيس.
 ي رن رټَ ٷخٙ رَّيس حٕٓڀڄِ.كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ًڃلڄ - 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ أرٌ حٕٗيذ ٫ن أرِ حٿلټڂ  - 

 حٿزنخنِ ٫ن أرِ رَُس ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
 اڅ ڃڄخ أهَ٘ ٫ڀْټڂ ٗيٌحص حٿِٰ ٳِ ر٤ٌنټڂ ًٳًَؿټڂ ًڃ٠ٚص حٿيٌٍ.-
ِّّي أنزؤنخ أرٌ ىٚٽ حٿَحٓزِ ڃلڄي رن ٓڀْڂ ٫ن أرِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ - 

 حٿٌح٩ُ ٫ن أرِ ىََّس ٷخٽ9
ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٫ڀڄنِ ْٗجخ ّنٴ٬نِ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ رو ٳٸخٽ حن٨َ ڃخ ّئًُ حٿنخّ -

 ٳخ٫ِٿو ٫ن ٣َّٸيڂ.
ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن حٿظْڄِ ًِّّي ٷخٽ أنزؤنخ حٿظْڄِ ٫ - 

 أرِ ٫ؼڄخڅ ٫ن أرِ رَُس ٷخٽ ِّّي حٕٓڀڄِ ٷخٽ9
ٻخنض ٍحكڀش أً نخٷش أً ر٬َْ ٫ڀْيخ ڃظخ٩ ٿٸٌځ ٳؤهًٌح رْن ؿزڀْن ٫ًڀْيخ ؿخٍّش ٳظ٠خّٶ -

ريڂ حٿ٤َّٶ ٳؤرَٜص حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳـ٬ڀض طٸٌٽ كپ كپ حٿڀيڂ حٿ٬نيخ أً 
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ٍحكڀش أً ر٬َْ ٫ڀْيخ أً ٫ڀْو  حٿ٬نو ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ طٜلزنِ نخٷش أً
 ٿ٬نش ڃن حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش كيػنِ حٍُٕٵ رن ٷْْ ٷخٽ9 - 
ٍأّض ْٗوخ رخٕىٌحُ ّٜڀِ حٿ٬َٜ ًٿـخځ ىحرظو ٳِ ّيه ٳـ٬ڀض طظؤهَ ًؿ٬پ ّنټٚ -

ٷي ٓڄ٬ض ڃٸخٿظټڂ ٯًِص ڃ٪ ڃ٬يخ ًٍؿپ ٷخ٫ي ڃن حٿوٌحٍؽ ّٔزو ٳڀڄخ ٛڀَ ٷخٽ انِ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓض ٯًِحص أً ٓز٪ ٯًِحص ٳ٘ييص أڃَه ًطَْْٔه 
ٳټنض أٍؿ٪ ڃ٬ِ ىحرظِ أكذ اٿِ ڃن أڅ أى٫يخ ٳظؤطِ ڃؤٿٴيخ ٳْ٘ٶ ٫ڀِ ٷخٽ ٷڀض ٻڂ ٛڀَ 

 ٷخٽ ٍٻ٬ظْن ٷخٽ ًاًح ىٌ أرٌ رَُس.
ٛڄ٬ش ٫ن أرِ حٿٌح٩ُ حٿَحٓزِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ أرخڅ رن - 

 ٫ن أرِ رَُس حٕٓڀڄِ ٷخٽ9
ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ىٿنِ ٫ڀَ ٫ڄپ ّيهڀنِ حٿـنش أً حنظٴ٪ رو ٷخٽ ح٫ِٽ حًٍٕ ٫ن ٣َّٶ -

 حٿڄٔڀڄْن.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنِ ارَحىْڂ رن ٣يڄخڅ ٷخٽ9 - 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿنٌځ ٷزڀيخ  ٓڄ٬ض أرخ حٿڄنيخٽ ٫ن أرِ رَُس ٷخٽ نيَ ٌٍٓٽ حهلل-

 ر٬يىخ.ليّغ ًحٿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن هخٿي ٫ن أرِ حٿڄنيخٽ ٫ن أرِ  - 

 رَُس9
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّٸَأ رڄخ رْن حٿٔظْن اٿَ حٿڄخثش ٬ّنِ ٳِ حٿٜزق.-
يػنِ ٗيحى رن ٬ْٓي كيػنِ ؿخرَ رن ٫ڄًَ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ك - 

 حٿَحٓزِ ٷخٽ9
ٓڄ٬ض أرخ رَُس حٕٓڀڄِ ّٸٌٽ ٷظڀض ٫زي حٿ٬ٍِ رن ه٤پ ًىٌ ڃظ٬ڀٶ رٔظَ حٿټ٬زش ًٷڀض -

ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃَنِ ر٬ڄپ أ٫ڄڀو ٳٸخٽ أڃ٢ حًٍٕ ٫ن 
 حٿ٤َّٶ ٳيٌ ٿٺ ٛيٷش.

 خ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٫ٌٱ ٫ن أرِ حٿڄنيخٽ ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػن - 
ٷخٽ ٿِ أرِ ان٤ڀٶ اٿَ أرِ رَُس حٕٓڀڄِ ٳخن٤ڀٸض ڃ٬و كظَ ىهڀنخ ٫ڀْو ٳِ ىحٍه ًىٌ -

ٷخ٫ي ٳِ ٧پ ٫ڀٌ ڃن ٷٜذ ٳـڀٔنخ اٿْو ٳِ ٌّځ ٗيّي حٿلَ ٳٔؤٿو أرِ كيػنِ ٻْٲ ٻخڅ 
يـَْ حٿظِ طي٫ٌنيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٜڀِ حٿڄټظٌرش ٷخٽ ٻخڅ ّٜڀِ حٿ

حًٕٿَ كْن طيكٞ حٿ٘ڄْ ًٻخڅ ّٜڀِ حٿ٬َٜ ػڂ َّؿ٪ أكينخ اٿَ ٍكڀو ٳِ أٷَٜ 
حٿڄيّنش ًحٿ٘ڄْ كْش ٷخٽ ًنْٔض ڃخ ٷخٽ ٳِ حٿڄَٰد ٷخٽ ًٻخڅ ّٔظلذ أڅ ّئهَ حٿ٬٘خء 

ر٬يىخ ٷخٽ ًٻخڅ ّنٴظپ ڃن ٛٚس ليّغ حٿظِ طي٫ٌنيخ حٿ٬ظڄش ٷخٽ ًٻخڅ ّټَه حٿنٌځ ٷزڀيخ ًحٿ
 ٬َّٱ أكينخ ؿڀْٔو ًٻخڅ ّٸَأ رخٿٔظْن اٿَ حٿڄخثش. حٿٰيحس كْن

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٫ٌٱ ٫ن ڃٔخًٍ رن ٫زْي ٷخٽ9 - 
أطْض أرخ رَُس ٳٸڀض ىپ ٍؿڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ن٬ڂ ٍؿٚ ڃنخ ّٸخٽ ٿو -

 خنِ.ڃخ٫ِ رن ڃخٿٺ ٷخٽ أرِ ٷخٽ ًٍف ڃٔخًٍ رن ٫زْي حٿلڄ
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ڃييُ رن ڃْڄٌڅ كيػنخ أرٌ حٿٌح٩ُ ٍؿپ  - 
 ڃن رنِ ٍحٓذ ٷخٽ9

ٓڄ٬ض أرخ رَُس ٷخٽ ر٬غ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌٍٓٙ اٿَ كِ ڃن أكْخء -
حٿ٬َد ٳِ ِٗء ٙ ّيٍُ ڃييُ ڃخ ىٌ ٷخٽ ٳٔزٌه ًَٟرٌه ٳ٘ټخ ًٿٺ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 و ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿٌ أنٺ أطْض أىپ ٫ڄخڅ ڃخ ٓزٌٹ ًڃخ َٟرٌٹ.٫ڀْ
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ ڃييُ كيػنخ ؿخرَ أرٌ حٿٌح٩ُ ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض أرخ رَُس ّليع ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ر٬غ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌٍٓٙ اٿَ كِ ڃن أكْخء حٿ٬َد ٳٌٻَ ڃؼڀو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٌّنْ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ْٓخٍ رن ٓٚڃش ٫ن  - 

 أرِ رَُس حٕٓڀڄ9ِ
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّئهَ حٿ٬٘خء حٓهَس اٿَ ػڀغ حٿڀْپ ًٻخڅ ّټَه -

ر٬يىخ ًٻخڅ ّٸَأ ٳِ حٿٴـَ ڃخ رْن حٿڄخثش اٿَ حٿٔظْن ًٻخڅ ّنَٜٱ ليّغ حٿنٌځ ٷزڀيخ ًحٿ
 ن ّنَٜٱ ًر٠٬نخ ٬َّٱ ًؿو ر٬ٞ.كْ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ ٷ٤زش ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن ٍؿپ ڃن  - 

 أىپ حٿزَٜس ٫ن أرِ رَُس حٕٓڀڄِ ٷخٽ9
نخىٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ أٓڄ٪ حٿ٬ٌحطٶ ٳٸخٽ ّخ ڃ٬َ٘ ڃن آڃن رڀٔخنو -

ڄٔڀڄْن ًٙ طظز٬ٌح ٫ٌٍحطيڂ ٳبنو ڃن ّظز٪ ٫ٌٍس أهْو ًٿڂ ّيهپ حّٗڄخڅ ٷڀزو ٙ طٰظخرٌح حٿ
 ّظز٪ حهلل ٫ٌٍطو كظَ ّٴ٠لو ٳِ رْظو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٬ْٓي كيػنخ ٗيحى أرٌ ٣ڀلش كيػنخ ؿخرَ رن ٫ڄًَ  - 
 أرٌ حٿٌح٩ُ ٫ن أرِ رَُس ٷخٽ9

ٿٺ ٛيٷش ٷخٽ ٷڀض ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃَنِ ر٬ڄپ أ٫ڄڀو ٷخٽ أڃ٢ حًٍٕ ٫ن حٿ٤َّٶ ٳيٌ -
ًٷظڀض ٫زي حٿ٬ٍِ رن ه٤پ ًىٌ ڃظ٬ڀٶ رٔظَ حٿټ٬زش ًٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ٌّځ ٳظق ڃټش حٿنخّ آڃنٌڅ ٯَْ ٫زي حٿ٬ٍِ رن ه٤پ ًٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ اڅ ٿِ كٌٟخ ڃخ رْن أّڀش اٿَ ٛن٬خء ٫َٟو ٻ٤ٌٿو ٳْو ڃِْحرخڅ ّنز٬ؼخڅ 

ًحٓهَ ڃن ًىذ أكڀَ ڃن حٿ٬ٔپ ًأرَى ڃن حٿؼڀؾ ًأرْٞ ڃن حٿڀزن ڃن حٿـنش ڃن ًٍٵ 
 ڃن َٗد ڃنو ٿڂ ٨ّڄؤ كظَ ّيهپ حٿـنش ٳْو أرخٍّٶ ٫يى نـٌځ حٿٔڄخء.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن رن ڃٌَٓ كيػنخ ٓټْن رن ٫زي حٿ٬ِِّ رن ٫ن  - 
 ْٓخٍ رن ٓٚڃش أرِ حٿڄنيخٽ حٿَّخكِ ٷخٽ9

ِ رَُس حٕٓڀڄِ ًاڅ ٳِ أًنِ ٌّڃجٌ ٿٸ٣َْن ٷخٽ ًانِ ٿٰٚځ ٷخٽ ىهڀض ڃ٪ أرِ ٫ڀَ أر-
ٳٸخٽ أرٌ رَُس انِ أكڄي حهلل أنِ أٛزلض ٙثڄخ ٿيٌح حٿلِ ڃن ٷَّٖ ٳٚڅ ىينخ ّٸخطپ ٫ڀَ 
حٿينْخ ًٳٚڅ ىينخ ّٸخطپ ٫ڀَ حٿينْخ ٬ّنِ ٫زي حٿڄڀٺ رن ڃًَحڅ ٷخٽ كظَ ًٻَ حرن حٍُٕٵ 

حٿ٬ٜخرش حٿڄڀزيس حٿوڄْٜش ر٤ٌنيڂ ڃن أڃٌحٽ حٿڄٔڀڄْن ٷخٽ ػڂ ٷخٽ اڅ أكذ حٿنخّ اٿِ ٿيٌه 
ًحٿوٴْٴش ٧يٌٍىڂ ڃن ىڃخثيڂ ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٕڃَحء ڃن ٷَّٖ 
حٕڃَحء ڃن ٷَّٖ حٕڃَحء ڃن ٷَّٖ ٿِ ٫ڀْيڂ كٶ ًٿيڂ ٫ڀْټڂ كٶ ڃخ ٳ٬ڀٌح ػٚػخ ڃخ 
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ٴ٬پ ًٿٺ ڃنيڂ ٳ٬ڀْو ٿ٬نش حهلل كټڄٌح ٳ٬يٿٌح ًحٓظَكڄٌح ٳَكڄٌح ٫ًخىيًح ٳٌٳٌح ٳڄن ٿڂ ّ
 ًحٿڄٚثټش ًحٿنخّ أؿڄ٬ْن.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض حٿڄَْٰس رن أرِ رَُس ّليع ٫ن أرْو أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ -

 ًٿټن حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٷخٿو. ٯٴخٍ ٯٴَ حهلل ٿيخ ًأٓڀڂ ٓخٿڄيخ حهلل ڃخ أنخ ٷڀظو
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٫زي حٿٔٚځ أرٌ ٣خٿٌص كيػنخ حٿ٬زخّ  - 

 حٿـََُّ أڅ ٫زْي حهلل رن ُّخى ٷخٽ ٕرِ رَُس9
ىپ ٓڄ٬ض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٻَه ٷ٢ ٬ّنِ حٿلٌٝ ٷخٽ ن٬ڂ ٙ ڃَس ٙ ڃَطْن -

 هلل ڃنو.ٳڄن ٻٌد رو ٳٚ ٓٸخه ح
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ًٌّنْ ٷخٙ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ٓڀڄش  - 

٫زي حٿٜڄي كيّغ ٫ن حٍُٕٵ رن ٷْْ أڅ َّٗٺ رن ٗيخد ٷخٽ ٌّنْ حٿلخٍػِ ًىٌح 
 ٷخٽ9

ٿْض أنِ ٍأّض ٍؿٚ ڃن أٛلخد ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّليػنِ ٫ن حٿوٌحٍؽ ٷخٽ -
نٴَ ڃن أٛلخد ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸڀض كيػنِ ْٗجخ ٓڄ٬ظو ٳڀٸْض أرخ رَُس ٳِ 

ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿوٌحٍؽ ٷخٽ أكيػټڂ رِ٘ء ٷي ٓڄ٬ظو أًنخُ 
ًٍأطو ٫ْنخُ أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رينخنَْ ٳٸٔڄيخ ًػڂ ٍؿپ ڃ٤ڄٌځ حٿ٬َ٘ 

أر٠ْخڅ ٳـ٬پ ّؤطْو ڃن ٷزپ ّڄْنو  آىځ أً أٌٓى رْن ٫ْنْو أػَ حٿٔـٌى ٫ڀْو ػٌرخڅ
ًّظ٬َٝ ٿو ٳڀڂ ٤٬ّو ْٗجخ ٷخٽ ّخ ڃلڄي ڃخ ٫يٿض حٿٌْځ ٳِ حٿٸٔڄش ٳ٠ٰذ ٯ٠زخ ٗيّيح 
ػڂ ٷخٽ ًحهلل ٙ طـيًڅ ر٬يُ أكيح أ٫يٽ ٫ڀْټڂ ڃنِ ػٚع ڃَحص ػڂ ٷخٽ ّوَؽ ڃن ٷزپ 

څ ڃن حٿڄَ٘ٵ ٍؿخٽ ٻخڅ ىٌح ڃنيڂ ىيّيڂ ىټٌح ّٸَإًڅ حٿٸَآڅ ٙ ّـخًُ طَحٷْيڂ ّڄَٷٌ
حٿيّن ٻڄخ ّڄَٵ حٿٔيڂ ڃن حٿَڃْش ػڂ ٙ َّؿ٬ٌڅ ٳْو ْٓڄخىڂ حٿظلڀْٶ ٙ ِّحٿٌڅ ّوَؿٌڅ 

 كظَ ّوَؽ آهَىڂ ڃ٪ حٿيؿخٽ ٳبًح ٿٸْظڄٌىڂ ٳخٷظڀٌىڂ ىڂ َٗ حٿوڀٶ ًحٿوڀْٸش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ حٍُٕٵ رن ٷْْ ٫ن  - 

 َّٗٺ رن ٗيخد ٷخٽ9
ٻنض أطڄنَ أڅ أٿٸَ ٍؿٚ ڃن أٛلخد ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّليػنِ ٫ن حٿوٌحٍؽ -

 ٳڀٸْض أرخ رَُس ٳِ ٌّځ ٫َٳش ٳِ نٴَ ڃن أٛلخرو ٳٌٻَ حٿليّغ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش كيػنخ ػخرض ٫ن ٻنخنش  - 

 رن ن٬ْڂ ٫ن أرِ رَُس9
نٜخٍ ًٻخڅ أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ٻخڅ ٕكيىڂ أّڂ أڅ ؿڀزْزخ ٻخڅ ڃن حٕ-

ٿڂ ًِّؿيخ كظَ ٬ّڀڂ أٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْيخ كخؿش أځ ٙ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحص ٌّځ ٿَؿپ ڃن حٕنٜخٍ ًُؿنِ حرنظٺ ٳٸخٽ ن٬ڂ ًن٬ڄش ٫ْن ٳٸخٽ ٿو 

زْذ ٷخٽ كظَ أٓظؤڃَ أڃيخ ٳؤطخىخ ٳٸخٽ اڅ انِ ٿٔض ٿنٴِٔ أٍّيىخ ٷخٽ ٳڀڄن ٷخٽ ٿـڀْ
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤ذ حرنظٺ ٷخٽ ن٬ڂ ًن٬ڄش ٫ْن ًُؽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ انو ٿْْ َّّيىخ ٿنٴٔو ٷخٽ ٳڀڄن ٷخٽ ٿـڀْزْذ ٷخٿض كڀٸِ أؿڀْزْذ حنْو 

طِ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃَطْن ٙ ٿ٬ڄَ حهلل ٙ أًُؽ ؿڀْزْزخ ٷخٽ ٳڀڄخ ٷخځ أرٌىخ ٿْؤ
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ٷخٿض حٿٴظخس ٕڃيخ ڃن هيٍىخ ڃن ه٤زنِ اٿْټڄخ ٷخٿض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض 
ٳظَىًڅ ٫ڀَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڃَه حىٳ٬ٌنِ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳبنو 

ؿڀْزْزخ ٳزْنڄخ ٙ ٬ْ٠ّنِ ٳؤطَ أرٌىخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٗؤنٺ ريخ ٳًِؿيخ 
حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ڃٍِٰ ٿو ًأٳخء حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٫ڀْو ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىپ طٴٸيًڅ ڃن أكي ٷخٿٌح نٴٸي ٳٚنخ ًنٴٸي ٳٚنخ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

ٷظڀيڂ ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿټنِ أٳٸي ؿڀْزْزخ ٳخن٨ًَه ٳِ حٿٸظڀَ ٳن٨ًَه ٳٌؿيًه اٿَ ؿنذ ٓز٬ش ٷي 
ػڂ ٷظڀٌه ٷخٽ ٳٌٷٲ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٷظپ ٓز٬ش ػڂ ٷظڀٌه ىٌح ڃنِ ًأنخ ڃنو ػڂ 
كڄڀو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ ٓخ٫يّو ڃخ ٿو ََّٓ ٯَْ ٓخ٫يُ ٌٍٓٽ حهلل 

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ كٴَ ٿو ػڂ ٬ًٟو ٳِ ٿليه ًڃخ ًٻَ ٯٔٚ.
 كيػنخ كـخؽ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ْٓخٍ رن ٓٚڃش ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ  - 
ىهڀض أنخ ًأرِ ٫ڀَ أرِ رَُس ٳٔؤٿنخه ٫ن ًٷض ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

ٳٸخٽ ٻخڅ ّٜڀِ حٿ٨يَ كْن طًِٽ حٿ٘ڄْ ًحٿ٬َٜ َّؿ٪ حٿَؿپ اٿَ أٷَٜ حٿڄيّنش 
اٿَ ػڀغ حٿڀْپ ًحٿ٘ڄْ كْش ًحٿڄَٰد ٷخٽ ْٓخٍ نْٔظيڄخ ًحٿ٬٘خء ٙ ّزخٿِ ر٬ي طؤهَْىخ 

ر٬يىخ ًٻخڅ ّٜڀِ حٿٜزق ٳْنَٜٱ حٿَؿپ ٳ٬َْٱ ليّغ ًٻخڅ ٙ ّلذ حٿنٌځ ٷزڀيخ ًٙ حٿ
ًؿو ؿڀْٔو ًٻخڅ ّٸَأ ٳْيخ ڃخ رْن حٿٔظْن اٿَ حٿڄخثش ٷخٽ ْٓخٍ ٙ أىٍُ ٳِ اكيٍ 

 حٿَٻ٬ظْن أً ٳِ ٻڀظْيڄخ.
ىخٗڂ ٫ن ٍٳْ٪  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٬ّڀَ كيػنخ حٿلـخؽ رن ىّنخٍ ٫ن أرِ - 

 أرِ حٿ٬خٿْش ٫ن أرِ رَُس حٕٓڀڄِ ٷخٽ9
ٿڄخ ٻخڅ رآهَس ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح ؿڀْ ٳِ حٿڄـڀْ ٳؤٍحى أڅ ّٸٌځ -

ٷخٽ ٓزلخنٺ حٿڀيڂ ًرلڄيٹ أٗيي أڅ ٙ اٿو اٙ أنض أٓظٰٴَٹ ًأطٌد اٿْٺ ٳٸخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ 
 ٚ ٷخٽ ىٌح ٻٴخٍس ڃخ ّټٌڅ ٳِ حٿڄـڀْ.حهلل انٺ طٸٌٽ حٓڅ ٻٚڃخ ڃخ ٻنض طٸٌٿو ٳْڄخ ه

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ كڄخى رن ُّي ٫ن ؿڄْپ رن ڃًَس ٫ن  - 
 أرِ حٿَرْ٪ ٷخٽ9

ٻنخ ٳِ ٓٴَ ًڃ٬نخ أرٌ رَُس ٳٸخٽ أرٌ رَُس اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ -
 حٿز٬ْخڅ رخٿوْخٍ ڃخ ٿڂ ّظٴَٷخ.

كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ڃ٤َ ٫ن ٫زي حهلل رن  كيػنخ ٫زي حهلل - 
 رَّيس حٕٓڀڄِ ٷخٽ9

ٗٺ ٫زْي حهلل رن ُّخى ٳِ حٿلٌٝ ٳؤٍٓپ اٿَ أرِ رَُس حٕٓڀڄِ ٳؤطخه ٳٸخٽ ٿو ؿڀٔخء -
٫زْي حهلل انڄخ أٍٓپ اٿْٺ حٕڃَْ ٿْٔؤٿٺ ٫ن حٿلٌٝ ٳيپ ٓڄ٬ض ڃن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

ن٬ڂ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّٻَه ٳڄن ٻٌد رو ٳٚ  ٫ڀْو ًٓڀڂ ْٗجخ ٷخٽ
 ٓٸخه حهلل ٫ِ ًؿپ ڃنو.

 ػّشاْ تٓ ؼص١ٓ سظٟ اهلل ذؼاٌٝ ػّٕٙا.ؼذ٠س 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش كيػنخ ٷظخىس ًآڄخ٫ْپ رن  - 

 َحڅ رن كْٜن ٷخٽ9ارَحىْڂ أنزؤنخ ٬ْٓي كيػنخ ٷظخىس ٫ن ٍُحٍس رن أًٳَ ٫ن ٫ڄ
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ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٨يَ ٳٸَأ ٍؿپ هڀٴو رٔزق حٓڂ ٍرٺ ح٫ٕڀَ ٳڀڄخ -
ٛڀَ ٷخٽ أّټڂ ٷَأ رٔزق حٓڂ ٍرٺ ح٫ٕڀَ ٳٸخٽ ٍؿپ أنخ ٷخٽ ٷي ٫َٳض أڅ ر٠٬ټڂ 

 هخٿـنْيخ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٷخٽ9 - 
 حٍحس رن أًٳَ ّليع ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٳٌٻَ ڃؼڀو.ٓڄ٬ض ُ-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن هخٿي رن ٍرخف ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض أرخ حٿٌٔحٍ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 ًٓڀڂ حٿلْخء هَْ ٻڀو.
رن ٍرخف ٷخٽ ٓڄ٬ض أرخ حٿٌٔحٍ ٷخٽ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ هخٿي - 

 ٓڄ٬ض ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ارَحىْڂ رن ٣يڄخڅ ٫ن كْٔن حٿڄ٬ڀڂ ٫ن  - 

 حرن رَّيس ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ9
ٸخٽ ٛپ ٷخثڄخ ٳبڅ ٿڂ ٻخڅ رِ حٿنخٌٍٛ ٳٔؤٿض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿٜٚس ٳ-

 طٔظ٤٪ ٳٸخ٫يح ٳبڅ ٿڂ طٔظ٤٪ ٳ٬ڀَ ؿنذ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ح٫ٕڄٖ كيػنخ ىٚٽ رن ّٔخٱ ٫ن ٫ڄَحڅ  - 

 رن كْٜن ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَْ حٿنخّ ٷَنِ ػڂ حٿٌّن ّڀٌنيڂ ػڂ حٿٌّن ّڀٌنيڂ ػڂ -

 حٿٔڄن ٤٬ٌّڅ حٿ٘يخىس ٷزپ أڅ ُّٔؤٿٌىخ.ّـِء ٷٌځ ّظٔڄنٌڅ ّلزٌڅ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ أرٌ حٕٗيذ ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫ڄَحڅ رن  - 

 كْٜن ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃٔؤٿش حٿٰنِ ْٗن ٳِ ًؿيو ٌّځ حٿٸْخڃش ٷخٽ أرِ ٿڂ -

 أ٫ڀڂ أكيح أٓنيه ٯَْ ًٻْ٪.
رِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ًزي حٿَكڄن ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ؿخڃ٪ رن ٗيحى ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أ - 

 ٛٴٌحڅ رن ڃلَُ ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ ٫زي حٿَكڄن9
ؿخء نٴَ ڃن رنِ طڄْڂ ٷخٽ ًٻْ٪ ؿخءص رنٌ طڄْڂ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ -

ٌٓٽ أرًَ٘ح ّخ رنِ طڄْڂ ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل رَ٘طنخ ٳؤ٤٫نخ ٷخٽ ٫زي حٿَكڄن ٳظَْٰ ًؿو ٍ
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳـخء كِ ڃن ّڄن ٳٸخٽ أٷزڀٌح حٿزٍَ٘ اً ٿڂ ّٸزڀيخ رنٌ طڄْڂ 

 ٷخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷزڀنخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿڄڀٺ رن ٫ڄًَ ٫ًزي حٿٜڄي ٷخٙ كيػنخ ى٘خځ  - 

 كيػنخ ٷظخىس ٫ن ٍُحٍس رن أًٳَ ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن9
َ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ هَْ ىٌه حٕڃش حٿٸَڅ حٿٌُ ر٬ؼض ٳْيڂ ٷخٽ ٫زي أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀ-

حٿٜڄي حٿٌّن ر٬ؼض ٳْيڂ ػڂ حٿٌّن ّڀٌنيڂ ػڂ ّن٘ؤ ٷٌځ ّنًٌٍڅ ًٙ ٌّٳٌڅ ًّوٌنٌڅ ًٙ 
 ّئطڄنٌڅ ًّ٘ييًڅ ًٙ ّٔظ٘ييًڅ ًّن٘ؤ ٳْيڂ حٿٔڄن.

٫ن أرِ ڃَحّش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَكڄن أنزؤنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس  - 
 ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
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 ٙ ٣خ٫ش ٳِ ڃ٬ْٜش حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن حٿـََُّ ٫ن أرِ حٿ٬ٚء حرن حٿ٘وَْ  - 

 ٫ن ڃ٤َٱ ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ9
 خٽ ٙ أٳ٤َ ًٙ ٛخځ.ٷْپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٳٚنخ ٙ ّٴ٤َ نيخٍ حٿيىَ ٳٸ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن أرِ حٿڄيڀذ  - 

 ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن9
أڅ ٍؿٚ أ٫ظٶ ٓظش ڃڄڀٌٻْن ٿو ٫ني ڃٌطو ٿڂ ّټن ٿو ڃخٽ ٯَْىڂ ٳي٫خ ريڂ ٌٍٓٽ حهلل -

ٍٵ أٍر٬ش ًٷخٽ ٿو ٷٌٙ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳـِأىڂ أػٚػخ ػڂ أٷ٩َ رْنيڂ ٳؤ٫ظٶ حػنْن ًأ
 ٗيّيح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ أنزؤنخ أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن أرِ حٿڄيڀذ  - 
 ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن9

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳيٍ ٍؿڀْن ڃن حٿڄٔڀڄْن رَؿپ ڃن حٿڄَ٘ٻْن ڃن رنِ -
 ٫ٸْپ.

هخٿي حٿلٌحء ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن أرِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ - 
 حٿڄيڀذ ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن9

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓڀڂ ٳِ ػٚع ٍٻ٬خص ڃن حٿ٬َٜ ػڂ ٷخځ ٳيهپ ٳٸخځ اٿْو -
ٍؿپ ّٸخٽ ٿو حٿوَرخٵ ًٻخڅ ٳِ ّيّو ٣ٌٽ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٳوَؽ اٿْو ٳٌٻَ ٿو ٛن٬ْو 

 حٿظِ طَٹ ػڂ ٓڀڂ ػڂ ٓـي ٓـيطْن ػڂ ٓڀڂ.ٳـخء ٳٸخٽ أٛيٵ ىٌح ٷخٿٌح ن٬ڂ ٳٜڀَ حٿَٻ٬ش 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ٷخٽ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٽ كيػنِ  - 

 ٬ٗزش ٷخٽ9
ٓڄ٬ض ٷظخىس ّليع ٫ن ُحٍحس رن أًٳَ ٷخٽ كـخؽ ٳِ كيّؼو ٓڄ٬ض ٍُحٍس رن أًٳَ -

أكيىڄخ ّي  ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ ٷخطپ ٬ّڀَ رن ڃنزو أً حرن أڃْش ٍؿٚ ٳ٬ٞ
ٛخكزو ٳخنظ٩ِ ّيه ڃن ٳْو ٳخنظ٩ِ ػنْظو ًٷخٽ كـخؽ ػنْظْو ٳخهظٜڄخ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٬ّٞ أكيٻڄخ أهخه ٻڄخ ٬ّٞ حٿٴلپ ٙ ىّش ٿو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٷخٽ9 - 
٫ڄَحڅ رن كْٜن حٿوِح٫ِ ّليع ٫ن  ٓڄ٬ض أرخ حٿٌٔحٍ حٿ٬يًُ ّليع أنو ٓڄ٪-

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ حٿلْخء ٙ ّؤطِ اٙ روَْ ٳٸخٽ رَْ٘ رن ٻ٬ذ ڃټظٌد 
ٳِ حٿلټڄش أڅ ڃنو ًٷخٍح ًڃنو ٓټْنش ٳٸخٽ ٫ڄَحڅ أكيػٺ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ ًطليػنِ ٫ن ٛلٴٺ.
ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًِّّي أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ - 

 ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ9
 نيخنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿټِ ٳخٻظٌّنخ ٳڄخ أٳڀلنخ ًٙ أنـلنخ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٷخٽ9 - 
څ رن كْٜن ّليع ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٓڄ٬ض أرخ ڃَحّش حٿ٬ـڀِ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ڄَح-

 ًٓڀڂ أنو ٷخٽ ٙ ٣خ٫ش ٳِ ڃ٬ْٜش حهلل ٫ِ ًؿپ.



  

 

 

Page 582 of 608 

 الجزءالرابع المسند لإلمام أحمد بن حنبل

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ ًكـخؽ ٷخٙ أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن كڄْي رن  - 
 ىٚٽ ٷخٽ9

ٓڄ٬ض ڃ٤َٳخ ٷخٽ ٷخٽ ٿِ ٫ڄَحڅ رن كْٜن انِ أكيػٺ كيّؼخ ٫َٔ حهلل ٫ِ ًؿپ أڅ  
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي ؿڄ٪ رْن كؾ ٫ًڄَس ػڂ ٿڂ ّنو ٫نو كظَ ّنٴ٬ٺ رو اڅ 

ڃخص ًٿڂ ّنِٽ ٷَآڅ ٳْو ّلَڃو ًانو ٻخڅ ّٔڀڂ ٫ڀِ ٳڀڄخ اٻظٌّض أڃٔٺ ٫نِ ٳڀڄخ طَٻظو 
 ٫خى اٿِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ ٷخٙ أنزؤنخ ٬ٗزش  - 
 ٫ن ِّّي حٿَٗٺ ٷخٽ9

ڄ٬ض ڃ٤َٳخ ّليع ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٓجپ أً ٓ-
ٷْپ ٿو أ٬َّٱ أىپ حٿنخٍ ڃن أىپ حٿـنش ٳٸخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٳڀڂ ٬ّڄپ حٿ٬خڃڀٌڅ ٷخٽ ٬ّڄپ ٻپ ٿڄخ 

 هڀٶ ٿو أً ٿڄخ َّٔ ٿو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ًكـخؽ أنزؤنخ ٬ٗزش ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض أرخ ؿڄَس ٷخٽ ٓڄ٬ض ُىيځ رن ڃ٠َّ ٷخٽ كـخؽ ٳِ كيّؼو ٷخٽ ؿخءنِ ُىيځ -

ٳِ ىحٍُ ٳليػنِ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ڄَحڅ رن كْٜن ّليع أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 
ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ هَْٻڂ ٷَنِ ػڂ حٿٌّن ّڀٌنيڂ ػڂ حٿٌّن ّڀٌنيڂ ػڂ حٿٌّن ّڀٌنيڂ ٷخٽ ٫ڄَحڅ ٳٚ 

ْو ًٓڀڂ ر٬ي ٷَنو ڃَطْن أً ػٚػش ػڂ ّټٌڅ ر٬يىڂ ٷٌځ أىٍُ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ
 ّ٘ييًڅ ًٙ ّٔظ٘ييًڅ ًّوٌنٌڅ ًٙ ّئطڄنٌڅ ًّنًٌٍڅ ًٙ ٌّٳٌڅ ٨ًّيَ ٳْيڂ حٿٔڄن.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كـخؽ أنزؤنخ ٬ٗزش ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض أرخ ؿڄَس ّٸٌٽ ؿخءنِ ُىيځ ٳِ ىحٍُ ٳليػنِ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ڄَحڅ رن كْٜن -

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ هَْٻڂ ٷَنِ ٳٌٻَ ڃؼڀو اٙ أنو ٷخٽ ّليع 
 ًّوٌنٌڅ ًٙ ّئطڄنٌڅ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ حٿظْخف ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض ڃ٤َٳخ ّليع أنو ٻخنض ٿو حڃَأطخڅ ٷخٽ ٳـخء اٿَ أكيحىڄخ ٷخٽ ٳـ٬ڀض طن٩ِ رو -

ٿض ؿجض ڃن ٫ني حڃَأطٺ ٷخٽ ؿجض ڃن ٫ني ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٳليع ٫ن ٫ڄخڃظو ًٷخ
 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كٔذ أنو ٷخٽ اڅ أٷپ ٓخٻنِ حٿـنش حٿنٔخء.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ حٿظْخف ٷخٽ9 - 
أً ٷخٽ ٫ڄَحڅ  ٓڄ٬ض ٍؿٚ ڃن رنِ ٿْغ ٷخٽ أٗيي ٫ڀَ ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ ٬ٗزش-

أٗيي ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو نيَ ٫ن حٿلنخطڂ أً ٷخٽ حٿلنظڂ ًهخطڂ 
 حٿٌىذ ًحٿلََّ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حرن ڃ٤َٱ رن  - 
 حٿ٘وَْ ٷخٽ9

ٿَؿپ  ٓڄ٬ض ڃ٤َٳخ ّليع ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ-
ىپ ٛڄض ڃن ٍَٓ ىٌح حٿ٘يَ ْٗجخ ٬ّنِ ٬ٗزخڅ ٳٸخٽ ٙ ٷخٽ ٳٸخٽ ٿو اًح أٳ٤َص ٍڃ٠خڅ 

 ٳٜڂ ٌّڃخ أً ٌّڃْن ٗٺ حٿٌُ ٗٺ ٳْو ٷخٽ ًأ٧نو ٷخٽ ٌّڃْن.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٯْٚڅ رن ؿََّ ٫ًزي  - 
 َٱ رن حٿ٘وَْ أنو ٷخٽ9حٿٌىخد ٫ن ٛخكذ ٿو ٫ن ٯْٚڅ رن ؿََّ ٫ن ڃ٤

ٻنض ڃ٪ ٫ڄَحڅ رن كْٜن رخٿټٌٳش ٳٜڀَ رنخ ٫ڀِ رن أرِ ٣خٿذ ٳـ٬پ ّټزَ ٻڀڄخ ٓـي -
ًٻڀڄخ ٍٳ٪ ٍأٓو ٳڀڄخ ٳَ٭ ٷخٽ ٫ڄَحڅ ٛڀَ رنخ ىٌح ڃؼپ ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ .
رن  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ڃ٤َٱ - 

 ٫زي حهلل ٷخٽ9
ر٬غ اٿِ ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٳِ ڃَٟو ٳؤطْظو ٳٸخٽ ٿِ انِ ٻنض أكيػٺ رؤكخىّغ ٿ٬پ حهلل -

طزخٍٹ ًط٬خٿَ ّنٴ٬ٺ ريخ ر٬يُ ًأ٫ڀڂ أنو ٻخڅ ّٔڀڂ ٫ڀِ ٳبڅ ٫٘ض ٳخٻظڂ ٫ڀِ ًاڅ ڃض 
ٳليع اڅ ٗجض ًح٫ڀڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي ؿڄ٪ رْن كـش ٫ًڄَس ػڂ ٿڂ 

 خ ٻظخد ًٿڂ ّنو ٫نيخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٍؿپ ٳْيخ رَأّو ڃخ ٗخء.ّنِٽ ٳْي
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٷظخىس ٫ن ڃ٤َٱ ٷخٽ9 - 
 ٷخٽ ٿِ ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٳٌٻَ ڃؼڀو ًٷخٽ ٙ طليع ريڄخ كظَ أڃٌص.-
َ ًحرن نڄَْ ٷخٙ كيػنخ ٬ْٓي ًِّّي أنزؤنخ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴ - 

 ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ ٍُحٍس رن أًٳَ ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن9
أڅ ٍؿٚ ٫ٞ ٍؿٚ ٫ڀَ ًٍح٫و ٷخٽ حرن نڄَْ ٳن٩ِ ّيه ڃنو ٳٔٸ٤ض ػنْظخه ٳـٌريخ -

ٳخنظ٫ِض ػنْظْو ٳَٳ٪ ًٿٺ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤر٤ڀيخ ًٷخٽ أٍىص أڅ 
 ْٺ ٻڄخ ّٸ٠ڂ حٿٴلپ.طٸ٠ڂ ٿلڂ أه

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن9 - 
أڅ ىْخؽ رن ٫ڄَحڅ أطَ ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٳٸخٽ اڅ أرِ ٷي نٌٍ ٿجن ٷيٍ ٫ڀَ ٯٚڃو -

ٿْٸ٬٤ن ڃنو ٣خرٸخ أً ٿْٸ٬٤ن ّيه ٳٸخٽ ٷپ ٕرْٺ ّټٴَ ٫ن ّڄْنو ًٙ ّٸ٤٪ ڃنو ٣خرٸخ ٳبڅ 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّلغ ٳِ ه٤زظو ٫ڀَ حٿٜيٷش ًّنيَ ٫ن حٿڄؼڀش ػڂ ٌٍٓٽ 

 أطَ ٓڄَس رن ؿنيد ٳٸخٽ ٿو ڃؼپ ًٿٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن  - 

 ٫ڄَحڅ رن حٿلْٜن9
ڃخٽ ٯَْىڂ ٳزڀٮ ًٿٺ أڅ ٍؿٚ ڃن حٕنٜخٍ أ٫ظٶ ٍإًٓخ ٓظش ٫ني ڃٌطو ًٿڂ ّټن ٿو -

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤٯڀ٦ ٿو ٳي٫خ ريڂ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤٷ٩َ 
 رْنيڂ ٳؤ٫ظٶ حػنْن ًٍى أٍر٬ش ٳِ حٿَٵ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ ٫ًٴخڅ حٿڄ٬نَ ٷخٙ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن  - 
 ن ٫ڄَحڅ حٿزَؿڄ9ِحٿلٔن ٷخٽ ٫ٴخڅ أڅ حٿلٔن كيػيڂ ٫ن ىْخؽ ر

أڅ ٯٚڃخ ٕرْو أرٶ ٳـ٬پ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٫ڀْو اڅ ٷيٍ ٫ڀْو أڅ ّٸ٪ ّيه ٷخٽ ٳٸيٍ ٫ڀْو -
ٷخٽ ٳز٬ؼنِ اٿَ ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ ٳٸخٽ حٷَة أرخٹ حٿٔٚځ ًأهزَه أڅ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّلغ ٳِ ه٤زظو ٫ڀَ حٿٜيٷش ًّنيَ ٫ن حٿڄؼڀش ٳڀْټٴَ ٫ن 

ًّظـخًُ ٫ن ٯٚڃو ٷخٽ ًر٬ؼنِ اٿَ ٓڄَس ٳٸخٽ أٷَة أرخٹ حٿٔٚځ ًأهزَه أڅ ّڄْنو 
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ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّلغ ٳِ ه٤زظو ٫ڀَ حٿٜيٷش ًّنيَ ٫ن حٿڄؼڀش 
 ٳڀْټٴَ ٫ن ّڄْنو ًّظـخًُ ٫ن ٯٚڃو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن  - 
 ؽ ٳٌٻَ ڃ٬نخه.ىْخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٷظخىس كيػنخ حٿلٔن ٫ن ٫ڄَحڅ  - 
 رن كْٜن9

أڅ ٍؿٚ أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ اڅ حرن حرنِ ڃخص ٳڄخٿِ ڃن ڃَْحػو -
ّ حٓهَ ٷخٽ ٿٺ حٿٔيّ ٷخٽ ٳڀڄخ ىرَ ى٫خه ٷخٽ ٿٺ ٓيّ آهَ ٳڀڄخ أىرَ ى٫خه ٷخٽ اڅ حٿٔي

 ٬٣ڄش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ أرخڅ رن ِّّي كيػنخ ٷظخىس ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن  - 

 أرِ ٬ْٓي أً ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن أنو ٷخٽ9
أٗيي ٫ڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو نيخنخ ٫ن ٿزْ حٿلََّ ٫ًن حٿَ٘د ٳِ -

 حٿلنخطڂ.
يِ ًكيػنخ ٫ٴخڅ حٿڄ٬نِ ٷخٙ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ر - 

 ڃ٤َٱ ٷخٽ9
ٷخٽ ٫ڄَحڅ رن كْٜن طڄظ٬نخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأنِٽ ٳْيخ حٿٸَآڅ ٷخٽ -

٫ٴخڅ ًنِٽ ٳْو حٿٸَآڅ ٳڄخص ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿڂ ّنو ٫نيخ ًٿڂ ّنٔويخ 
 ِٗء ٷخٽ ٍؿپ رَأّو ڃخ ٗخء.

ي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ٷظخىس ٫ن ڃ٤َٱ ٫ن كيػنخ ٫ز - 
 ٫ڄَحڅ رن كْٜن9

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ طِحٽ ٣خثٴش ڃن أڃظِ ٫ڀَ حٿلٶ ٧خىَّن ٫ڀَ -
 ڃن نخًأىڂ كظَ ّؤطِ أڃَ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ًّنِٽ ٫َْٔ رن ڃَّڂ ٫ڀْو حٿٔٚځ.

يػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٫ٌٱ ٫ن أرِ ٍؿخء ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل ك - 
 ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ9

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ح٣ڀ٬ض ٳِ حٿنخٍ ٳَأّض أٻؼَ أىڀيخ حٿنٔخء ًح٣ڀ٬ض -
 ٳِ حٿـنش ٳَأّض أٻؼَ أىڀيخ حٿٴٸَحء.

رٌ ٍؿخء ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ٓڀڂ رن ٍَُّ كيػنخ أ - 
 ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ9

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ح٣ڀ٬ض ٳٌٻَ ڃؼڀو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حٿوٴخٱ أنزؤنخ ٬ْٓي ٫ن أرِ ٍؿخء ٫ن حرن ٫زخّ ٫ن  - 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄؼڀو.
ِ ٷ٫ِش ٫ن حٿلٔن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن أر - 

 ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن9
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ ؿڀذ ًٙ ؿنذ ًٙ ٰٗخٍ.-
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ ڃنٌٍٜ ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫ڄَحڅ رن  - 
 كْٜن9

 أڅ حڃَأس ڃن حٿڄٔڀڄْن أَٓىخ حٿ٬يً ًٷي ٻخنٌح أٛخرٌح ٷزپ ًٿٺ نخٷش ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-
٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳَأص ڃن حٿٸٌځ ٯٴڀش ٷخٽ ٳَٻزض نخٷش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ػڂ 
ؿ٬ڀض ٫ڀْيخ أڅ طنلَىخ ٷخٽ ٳٸيڃض حٿڄيّنش ٳؤٍحىص أڅ طنلَ نخٷش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڄن٬ض ڃن ًٿٺ ٳٌٻَ ًٿٺ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ رجٔڄخ ؿِّظْيخ 

 نٌٍ ٙرن آىځ ٳْڄخ ٙ ّڄڀٺ ًٙ ٳِ ڃ٬ْٜش حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ.ٷخٽ ػڂ ٷخٽ ٙ 
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل رن حٿڄؼنَ كيػنخ ٛخٿق رن ٍٓظڂ أرٌ  - 

 ٫خڃَ حٿوِحُ كيػنِ ٻؼَْ رن ٗن٨َْ ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ9
أڃَنخ رخٿٜيٷش ًنيخنخ ٫ن حٿڄؼڀش  ڃخ ٷخځ ٳْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ه٤ْزخ اٙ-

ٷخٽ ًٷخٽ أٙ ًأڅ ڃن حٿڄؼڀش أڅ ّنٌٍ حٿَؿپ أڅ ّوَځ أنٴو أٙ ًأڅ ڃن حٿڄؼڀش أڅ ّنٌٍ 
 حٿَؿپ أڅ ّلؾ ڃخْٗخ ٳڀْيي ىيّخ ًٿَْٻذ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ كيػنخ كڄخى ٫ن كڄْي ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫ڄَحڅ  - 
 رن كْٜن ٷخٽ9

 ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ه٤زش اٙ أڃَنخ رخٿٜيٷش ًنيخنخ ٫ن حٿڄؼڀش.ڃخ ه٤زنخ ٌٍٓ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن  - 

 أرِ حٿڄيڀذ ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ9
ٽ ٳڀٸي ٿ٬نض حڃَأس نخٷش ٿيخ ٳٸخٽ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انيخ ڃڀ٬ٌنش ٳوڀٌح ٫نيخ ٷخ-

 ٍأّظيخ طظز٪ حٿڄنخُٽ ڃخ ٬َّٝ ٿيخ أكي نخٷش ًٍٷخء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٷظخىس ًٯَْ ًحكي ٫ن  - 

 ڃ٤َٱ رن ٫زي حهلل رن حٿ٘وَْ ٷخٽ9
ٛڀْض أنخ ٫ًڄَحڅ رن كْٜن رخٿټٌٳش هڀٲ ٫ڀِ رن أرِ ٣خٿذ ٳټزَ رنخ ىٌح حٿظټزَْ -

ي ٳټزَه ٻڀو ٳڀڄخ حنَٜٳنخ ٷخٽ ٿِ ٫ڄَحڅ ڃخ ٛڀْض ڃنٌ كْن أً كْن َّٻ٪ ًكْن ّٔـ
ٷخٽ ڃنٌ ٻٌح ًٻٌح أٗزو رٜٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ىٌه حٿٜٚس ٬ّنِ 

 ٛٚس ٫ڀِ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ ٫ن  - 

 رِ حٿڄيڀذ ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن9أرِ ٷٚرش ٫ن أ
أڅ حڃَأس ڃن ؿيْنش ح٫ظَٳض ٫ني حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رِنخ ًٷخٿض أنخ كزڀَ ٳي٫خ -

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿْيخ ٳٸخٽ أكٔن اٿْيخ ٳبًح ٬ًٟض ٳؤهزَنِ ٳٴ٬پ ٳؤڃَ ريخ 
٫ڀْيخ  حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳ٘ټض ٫ڀْيخ ػْخريخ ػڂ أڃَ رَؿڄيخ ٳَؿڄض ػڂ ٛڀَ

ٳٸخٽ ٫ڄَ رن حٿو٤خد ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٍؿڄظيخ ػڂ طٜڀِ ٫ڀْيخ ٳٸخٽ ٿٸي طخرض طٌرش ٿٸي 
ٷٔڄض رْن ٓز٬ْن ڃن أىپ حٿڄيّنش ٿ٬ٌٓظيڂ ًىپ ًؿيص ْٗجخ أٳ٠پ ڃن أڅ ؿخىص رنٴٔيخ 

 هلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ كيػنخ ڃ٬ڄَ ٫ن أٌّد ٫ن حرن َّْٓن  - 

 ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ٫9ن 
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٫ٞ ٍؿپ ٍؿٚ ٳخنظ٩ِ ػنْظو ٳؤر٤ڀيخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ أٍىص أڅ طٸ٠ڂ -
 ّي أهْٺ ٻڄخ ّٸ٠ڂ حٿٴلپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ُّي كيػنخ أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش  - 
 ٫ن أرِ حٿڄيڀذ ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ9

ڃن رنِ ٫ٸْپ ًٻخنض ڃن ٌٓحرٶ حٿلخؽ ٳؤَٓ حٿَؿپ ًأهٌص ٻخنض حٿ٠٬زخء ٿَؿپ -
حٿ٠٬زخء ڃ٬و ٷخٽ ٳڄَ رو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٳِ ًػخٵ ًٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ كڄخٍ ٫ڀْو ٷ٤ْٴش ٳٸخٽ ّخ ڃلڄي طؤهًٌنِ ًطؤهًٌڅ ٓخرٸش حٿلخؽ 

كڀٴخثٺ ػٸْٲ ٷخٽ ًٷي ٻخنض ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نؤهٌٹ رـََّس 
ػٸْٲ ٷي أًَٓح ٍؿڀْن ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٷخٽ ٳْڄخ ٷخٽ ًانِ ڃٔڀڂ 
ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٌ ٷڀظيخ ًأنض طڄڀٺ أڃَٹ أٳڀلض ٻپ حٿٴٚف ٷخٽ 

ِ ٧ڄآڅ ًڃ٠َ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳٸخٽ ّخ ڃلڄي انِ ؿخث٪ ٳؤ٬٣ڄنِ ًان
ٳخٓٸنِ ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ىٌه كخؿظٺ ػڂ ٳيٍ رخٿَؿڀْن ًكزْ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٠٬زخء ٿَكڀو ٷخٽ ػڂ أڅ حٿڄَ٘ٻْن أٯخًٍح ٫ڀَ َٓف 
حٿڄيّنش ٳٌىزٌح ريخ ًٻخنض حٿ٠٬زخء ٳْو ٷخٽ ًأًَٓح حڃَأس ڃن حٿڄٔڀڄْن ٷخٽ ٳټخنٌح اًح 

ڀيڂ رؤٳنْظيڂ ٷخٽ ٳٸخڃض حٿڄَأس ًحص ٿْڀش ر٬ي ڃخ نٌڃٌح ٳـ٬ڀض ٻڀڄخ أطض نِٿٌح أٍحكٌح ار
٫ڀَ ر٬َْ ٍٯخ كظَ أطض ٫ڀَ حٿ٠٬زخء ٳؤطض ٫ڀَ نخٷش ًٿٌٽ ڃـَٓش ٳَٻزظيخ ػڂ ًؿيظيخ 
ٷزپ حٿڄيّنش ٷخٽ ًنٌٍص اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ أنـخىخ ٫ڀْيخ ٿظنلَنيخ ٳڀڄخ ٷيڃض حٿڄيّنش ٫َٳض 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٳؤهزَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿنخٷش ٳٸْپ نخٷش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
رنٌٍىخ أً أطظو ٳؤهزَطو ٷخٽ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رجٔڄخ ؿِطيخ أً رجٔڄخ 
ؿِّظْيخ اڅ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ أنـخىخ ٫ڀْيخ ٿظنلَنيخ ٷخٽ ػڂ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

ڄخ ٙ ّڄڀٺ حرن آىځ ًٷخٽ ًىْذ ٬ّنِ حرن هخٿي ًٓڀڂ ٙ ًٳخء ٿنٌٍ ٳِ ڃ٬ْٜش حهلل ًٙ ٳْ
ًٻخنض ػٸْٲ كڀٴخء ٿزنِ ٫ٸْپ ًُحى كڄخى رن ٓڀڄش ٳْو ًٻخنض حٿ٠٬زخء ىحؿنخ ٙ طڄن٪ ڃن 

 كٌٝ ًٙ نزض ٷخٽ ٫ٴخڅ ڃـَٓش ڃ٬ٌىس.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ ٫ن ٌّنْ ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن  - 

 ٷخٽ9
  ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿټِ ٳخٻظٌّنخ ٳڄخ أٳڀلنخ ًٙ أنـلنخ.نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ ٫ڀِ رن ُّي ٫ن أرِ  - 

 ن٠َس9
أڅ ٳظَ ٓؤٽ ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٫ن ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿٔٴَ -

نِ ٫ن ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ٳ٬يٽ اٿَ ڃـڀْ حٿ٬ٌٷش ٳٸخٽ اڅ ىٌح حٿٴظَ ٓؤٿ
ًٓڀڂ ٳِ حٿٔٴَ ٳخكٴ٨ٌح ٫نِ ڃخ ٓخٳَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓٴَح اٙ ٛڀَ 
ٍٻ٬ظْن ٍٻ٬ظْن كظَ َّؿ٪ ًأنو أٷخځ رڄټش ُڃخڅ حٿٴظق ػڄخنِ ٫َ٘س ٿْڀش ّٜڀِ رخٿنخّ 

حٿڄَٰد ػڂ  ٍٻ٬ظْن ٍٻ٬ظْن ٷخٽ أرِ ًكيػنخه ٌّنْ رن ڃلڄي ريٌح حٗٓنخى ًُحى ٳْو اٙ
ّٸٌٽ ّخ أىپ ڃټش ٷٌڃٌح ٳٜڀٌح ٍٻ٬ظْن أهَّْن ٳبنخ ٓٴَ ػڂ ٯِح كنْنخ ًحٿ٤خثٲ ٳٜڀَ 
ٍٻ٬ظْن ٍٻ٬ظْن ػڂ ٍؿ٪ اٿَ ؿ٬َحنش ٳخ٫ظڄَ ڃنيخ ٳِ ًُ حٿٸ٬يس ػڂ ٯًِص ڃ٪ أرِ رټَ 
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ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو ًكــض ًح٫ظڄَص ٳٜڀَ ٍٻ٬ظْن ٍٻ٬ظْن ًڃ٪ ٫ڄَ ٍِٟ حهلل 
ٷخٽ ٌّنْ اٙ حٿڄَٰد ًڃ٪ ٫ؼڄخڅ ٍِٟ حهلل ٫نو ٛيٍ ٫نو ٳٜڀَ ٍٻ٬ظْن ٍٻ٬ظْن 

 اڃخٍطو ٷخٽ ٌّنْ ٍٻ٬ظْن اٙ حٿڄَٰد ػڂ أڅ ٫ؼڄخڅ ٍِٟ حهلل ٫نو ٛڀَ ر٬ي ًٿٺ أٍر٬خ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ ڃنٌٍٜ ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫ڄَحڅ رن  - 

 كْٜن9
ْ ٿو ڃخٽ ٯَْىڂ ٳزڀٮ ًٿٺ أڅ ٍؿٚ ڃن حٕنٜخٍ أ٫ظٶ ٓظش ڃڄڀٌٻْن ٿو ٫ني ڃٌطو ًٿْ-

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ٿٸي ىڄڄض أڅ ٙ أٛڀِ ٫ڀْو ٷخٽ ػڂ ى٫خ رخٿَٷْٶ ٳـِأىڂ 
 ػٚػش أؿِحء ٳؤ٫ظٶ حػنْن ًأٍٵ أٍر٬ش.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ ٌّنْ ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن أرِ حٿڄيڀذ ٫ن  - 
 ٫ڄَحڅ رن كْٜن9

هلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ أهخٻڂ حٿنـخِٗ ٷي ڃخص ٳٜڀٌح ٫ڀْو ٳٸخځ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ ح-
 ٳٜٴنخ هڀٴو ٳبنِ ٿٴِ حٿٜٲ حٿؼخنِ ٳٜڀَ ٫ڀْو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬ظڄَ ٫ن هخٿي ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن حٿڄيڀذ ٫ن ٫ڄَحڅ  - 
 حرن كْٜن9

َ ٍٻ٬ش ٳٔڀڂ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛڀَ ػٚع ٍٻ٬خص ٳٔڀڂ ٳٸْپ ٿو ٳٸخځ ٳٜڀ-
 ػڂ ٓـي ٓـيطْن ًىٌ ؿخٿْ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ ِّّي ٬ّنِ حٿَٗٺ ٫ن ڃ٤َٱ رن  - 
 حٿ٘وَْ ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ9

ٷخٽ ٍؿپ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أ٫ڀڂ أىپ حٿـنش ڃن أىپ حٿنخٍ ٷخٽ ن٬ڂ ٷخٽ ٳزڂ ٬ّڄپ حٿ٬خڃڀٌڅ ٷخٽ -
 خ ٷخٽ.ح٫ڄڀٌح ٳټپ ڃَْٔ ٿڄخ هڀٶ ٿو أً ٻڄ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن أرِ حٿڄيڀذ  - 
 ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ9

رْنڄخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ر٬ٞ أٓٴخٍه ًحڃَأس ڃن حٕنٜخٍ ٫ڀَ نخٷش -
ًى٫ٌىخ  ٳ٠ـَص ٳڀ٬نظيخ ٳٔڄ٪ ًٿٺ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ هًٌح ڃخ ٫ڀْيخ

ٳبنيخ ڃڀ٬ٌنش ٷخٽ ٫ڄَحڅ ٳټؤنِ أن٨َ اٿْيخ حٓڅ طڄِ٘ ٳِ حٿنخّ ڃخ ٬َّٝ ٿيخ أكي ٬ّنِ 
 حٿنخٷش.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٷخٽ ٫ڀِ رن ُّي ٫ن أرِ ن٠َس ٷخٽ9 - 
ڃَ ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٳـڀٔنخ ٳٸخځ اٿْو ٳظَ ڃن حٿٸٌځ ٳٔؤٿو ٫ن ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

ًٓڀڂ ٳِ حٿًِٰ ًحٿلؾ ًحٿ٬ڄَس ٳـخء ٳٌٷٲ ٫ڀْنخ ٳٸخٽ اڅ ىٌح ٓؤٿنِ ٫ن أڃَ حهلل ٫ڀْو 
ٳؤٍىص أڅ طٔڄ٬ٌه أً ٻڄخ ٷخٽ ٯًِص ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڂ ّٜپ اٙ 
ٍٻ٬ظْن كظَ ٍؿ٪ اٿَ حٿڄيّنش ًكــض ڃ٬و ٳڀڂ ّٜپ اٙ ٍٻ٬ظْن كظَ ٍؿ٪ اٿَ حٿڄيّنش 

س ٙ ّٜڀِ اٙ ٍٻ٬ظْن ًّٸٌٽ ٕىپ حٿزڀي ٛڀٌح ًٗييص ڃ٬و حٿٴظق ٳؤٷخځ رڄټش ػڄخڅ ٫َ٘
أٍر٬خ ٳبنخ ٓٴَ ًح٫ظڄَص ڃ٬و ػٚع ٫ڄَ ٳڀڂ ّٜپ اٙ ٍٻ٬ظْن ًكــض ڃ٪ أرِ رټَ 

 ٫ًڄَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نيڄخ كـخص ٳڀڂ ّٜڀْخ اٙ ٍٻ٬ظْن كظَ ٍؿ٬خ اٿَ حٿڄيّنش.
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َحڅ رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي ح٫ٕڀَ ٫ن ٌّنْ ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫ڄ - 
 كْٜن9

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٳِ ڃَْٔ ٳ٬ٌَٓح ٳنخڃٌح ٫ن ٛٚس حٿٜزق ٳڀڂ -
ّٔظْٸ٨ٌح كظَ ٣ڀ٬ض حٿ٘ڄْ ٳڀڄخ حٍطٴ٬ض ًحنز٤ٔض أڃَ انٔخنخ ٳؤًڅ ٳٜڀٌح حٿَٻ٬ظْن 

 ٳڀڄخ كخنض حٿٜٚس ٛڀٌح.
ء رن حٿ٘وَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ أنزؤنخ حٿـََُّ ٫ن أرِ حٿ٬ٚ - 

 ٫ن ڃ٤َٱ ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ9
ٷْپ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٳٚنخ ٙ ّٴ٤َ نيخٍ حٿيىَ ٷخٽ ٙ أٳ٤ًَح ًٙ -

 ٛخځ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ أنزؤنخ ٬ْٓي ٫ن ٷظخىس ٫ن ٍُحٍس رن أًٳَ ٫ن  - 

 ٫ڄَحڅ رن كْٜن9
ٓڀڂ ٛڀَ ٛٚس حٿ٨يَ ٳڀڄخ ٓڀڂ ٷخٽ أّټڂ ٷَأ رٔزق حٓڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً-

 ٍرٺ ح٫ٕڀَ ٳٸخٽ ٍؿپ ڃن حٿٸٌځ أنخ ٳٸخٽ ٷي ٫ڀڄض أڅ ر٠٬ټڂ هخٿـنْيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ى٘خځ رن كٔخڅ كيػنخ كڄْي رن  - 

 ىٚٽ ٫ن أرِ حٿيىڄخء ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن9
ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن ٓڄ٪ رخٿيؿخٽ ٳڀْنؤ ڃنو ٳبڅ حٿَؿپ ّؤطْو ًىٌ  ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو-

 ّلٔذ أنو ڃئڃن ٳٚ ِّٽ رو ٿڄخ ڃ٬و ڃن حٿ٘زو كظَ ّظز٬و.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ڃ٬خًّش كيػنخ ح٫ٕڄٖ ٫ن ؿخڃ٪ رن ٗيحى ٫ن  - 

 ٛٴٌحڅ رن ڃلَُ ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ9
ٷزڀٌح حٿزٍَ٘ ّخ رنِ طڄْڂ ٷخٽ ٷخٿٌح ٷي رَ٘طنخ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ح-

ٳؤ٤٫نخ ٷخٽ حٷزڀٌح حٿزٍَ٘ ّخ أىپ حٿْڄن ٷخٽ ٷڀنخ ٷي ٷزڀنخ ٳؤهزَنخ ٫ن أًٽ ىٌح حٕڃَ ٻْٲ 
ٻخڅ ٷخٽ ٻخڅ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٷزپ ٻپ ِٗء ًٻخڅ ٫َٗو ٫ڀَ حٿڄخء ًٻظذ ٳِ حٿڀٌف 

ڃن ٫ٸخٿيخ ٷخٽ ٳوَؿض ٳبًح ًٻَ ٻپ ِٗء ٷخٽ ًأطخنِ آص ٳٸخٽ ّخ ٫ڄَحڅ حنلڀض نخٷظٺ 
 حٿَٔحد ّنٸ٤٪ رْنِ ًرْنيخ ٷخٽ ٳوَؿض ٳِ أػَىخ ٳٚ أىٍُ ڃخ ٻخڅ ر٬يُ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ أنزؤنخ ٌّنْ ٷخٽ9 - 
نزجض أڅ حٿڄٌٍٔ رن ڃوَڃش ؿخء اٿَ حٿلٔن ٳٸخٽ اڅ ٯٚڃخ ٿِ أرٶ ٳنٌٍص اڅ أنخ ٫خّنظو -

څ رخٿـَٔ ٷخٽ ٳٸخٽ حٿلٔن ٙ طٸ٤٪ ّيه ًكيػو أڅ ٍؿٚ ٷخٽ أڅ أٷ٤٪ ّيه ٳٸي ؿخء ٳيٌ حٓ
ٿ٬ڄَحڅ رن كْٜن أڅ ٫زيح ٿِ أرٶ ًانِ نٌٍص اڅ أنخ ٫خّنظو أڅ أٷ٤٪ ّيه ٷخٽ ٳٚ طٸ٤٪ 
ّيه ٳبڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ّئځ ٳْنخ أً ٷخٽ ّٸٌځ ٳْنخ ٳْؤڃَنخ رخٿٜيٷش 

 ًّنيخنخ ٫ن حٿڄؼڀش.
ػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٫ن أرِ ن٠َس ٫ن ٫ڄَحڅ كيػنخ ٫زي حهلل كي - 

 رن كْٜن ٷخٽ9
ٗييص ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٴظق ٳؤٷخځ رڄټش ػڄخڅ ٫َ٘س ٿْڀش ٙ ّٜڀِ اٙ -

 ٍٻ٬ظْن ػڂ ّٸٌٽ ٕىپ حٿزڀي ٛڀٌح أٍر٬خ ٳبنخ ٓٴَ.
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أرِ ٷٚرش ٫ن أرِ حٿڄيڀذ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ أنزؤنخ أٌّد ٫ن  - 
 ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن9

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳيٍ ٍؿڀْن ڃن حٿڄٔڀڄْن رَؿپ ڃن حٿڄَ٘ٻْن ڃن رنِ -
 ٫ٸْپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد رن ٫زي حٿڄـْي حٿؼٸٴِ ٫ن أٌّد ٫ن  - 
 ڃلڄي9

ٷخٽ ٳـ٬پ ٫ڄَحڅ ّظڄنخه ٳڀٸْو أڅ ُّخىح حٓظ٬ڄپ حٿلټڂ رن ٫ڄًَ حٿٰٴخٍُ ٫ڀَ هَحٓخڅ -
رخٿزخد ٳٸخٽ ٿٸي ٻخڅ ٬ّـزنِ أڅ أٿٸخٹ ىپ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ 

 ٣خ٫ش ٳِ ڃ٬ْٜش حهلل ٷخٽ حٿلټڂ ن٬ڂ ٷخٽ ٳټزَ ٫ڄَحڅ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد كيػنخ هخٿي ٫ن ٍؿپ ٫ن ڃ٤َٱ رن  - 

 َ ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ9حٿ٘وْ
ٛڀْض هڀٲ ٫ڀِ رن أرِ ٣خٿذ ٍِٟ حهلل ٫نو ٛٚس ًٻَنِ ٛٚس ٛڀْظيخ ڃ٪ ٌٍٓٽ -

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحٿوڀْٴظْن ٷخٽ ٳخن٤ڀٸض ٳٜڀْض ڃ٬و ٳبًح ىٌ ّټزَ ٻڀڄخ ٓـي 
ًٻڀڄخ ٍٳ٪ ٍأٓو ڃن حٿَٻ٩ٌ ٳٸڀض ّخ أرخ نـْي ڃن أًٽ ڃن طَٻو ٷخٽ ٫ؼڄخڅ رن ٫ٴخڅ 

 ٫نو كْن ٻزَ ٬ًٟٲ ٌٛطو طَٻو. ٍِٟ حهلل
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن أرِ ٫يُ ٫ن ٓڀْڄخڅ ٬ّنِ حٿظْڄِ ٫ن أرِ  - 

 حٿ٬ٚء ٫ن ڃ٤َٱ ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن9
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿو أً ٿَْٰه ىپ ٛڄض َٓحٍ ىٌح حٿ٘يَ ٷخٽ ٙ ٷخٽ -

 ٳبًح أٳ٤َص أً أٳ٤َ حٿنخّ ٳٜڂ ٌّڃْن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ رن ٫ْْنش ٫ن أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن أرِ  - 

 حٿڄيڀذ ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
ٻخنض حڃَأس أَٓىخ حٿ٬يً ًٻخنٌح َّّلٌڅ ارڀيڂ ٫٘خء ٳؤطض حٗرپ طَّي ڃنيخ ر٬َْح طَٻزو -

ڃنيخ ٳڀڂ طَ٭ ٳَٻزض ٫ڀْيخ ػڂ نـض  ٳټڀڄخ ىنض ڃن ر٬َْ ٍٯخ ٳظَٻظو كظَ أطض نخٷش
ٳٸيڃض حٿڄيّنش ٳڀڄخ ٍآىخ حٿنخّ ٷخٿٌح نخٷش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٠٬زخء ٷخٿض 
انِ نٌٍص أڅ أنلَىخ اڅ حهلل ٫ِ ًؿپ أنـخنِ ٫ڀْيخ ٷخٽ رجٔڄخ ؿِّظْيخ ٙ نٌٍ ٙرن آىځ 

 ٳْڄخ ٙ ّڄڀٺ ًٙ نٌٍ ٳِ ڃ٬ْٜش حهلل ٫ِ ًؿپ.
 كيػنِ أرِ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حرن ؿي٫خڅ ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫ڄَحڅ رن كيػنخ ٫زي حهلل - 

 كْٜن ٷخٽ9
ٻنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٓٴَ ٳنِٿض ّخ أّيخ حٿنخّ حطٸٌح ٍرټڂ اڅ -

ُٿِٿش حٿٔخ٫ش ٓٸ٢ ٫ڀَ أرِ ٻڀڄش ٍحكڀظو ًٷٲ حٿنخّ ٷخٽ ىپ طيًٍڅ أُ ٌّځ ًحٹ ٷخٿٌح 
ش ّٸٌٽ ّخ آىځ حر٬غ ر٬غ حٿنخٍ ٷخٽ ًڃخ ر٬غ حٿنخٍ حهلل ًٌٍٓٿو أ٫ڀڂ ٓٸ٤ض ٫ڀَ أرِ ٻڀڄ

ٷخٽ ڃن ٻپ أٿٲ ط٬ٔڄخثش ًط٬ْٔن اٿَ حٿنخٍ ٷخٽ ٳزټٌح ٷخٽ ٷخٍرٌح ًٓيىًح ڃخ أنظڂ ٳِ حٕڃڂ 
 اٙ ٻخٿَٷڄش انِ ٍٕؿٌ أڅ طټٌنٌح ٍر٪ أىپ حٿـنش انِ ٍٕؿٌ أڅ طټٌنٌح ػڀغ أىپ حٿـنش.

أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن هْؼڄش أً  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ - 
 ٫ن ٍؿپ ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ9



  

 

 

Page 590 of 608 

 الجزءالرابع المسند لإلمام أحمد بن حنبل

ڃَ رَؿپ ًىٌ ّٸَأ ٫ڀَ ٷٌځ ٳڀڄخ ٳَ٭ ٓؤٽ ٳٸخٽ ٫ڄَحڅ اڅ هلل ًانخ اٿْو ٍحؿ٬ٌڅ انِ -
ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ڃن ٷَأ حٿٸَآڅ ٳڀْٔؤٽ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ رو 

 ٿٌڅ حٿنخّ رو.ٳبنو ْٓـِء ٷٌځ ّٸَإًڅ حٿٸَآڅ ّٔؤ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ؿخڃ٪ رن ٓيحى ٫ن  - 

 ٛٴٌحڅ رن ڃلَُ حٿڄخُنِ ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ9
ؿخء حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نخّ ڃن رنِ طڄْڂ ٳٸخٽ أرًَ٘ح ّخ رنِ طڄْڂ ٷخٿٌح رَ٘طنخ -

٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخى أڅ ّظَْٰ ٷخٽ ػڂ ؿخء نخّ ڃن  ٳؤ٤٫نخ ٷخٽ ٳټؤڅ ًؿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل
 أىپ حٿْڄن ٳٸخٽ ٿيڂ حٷزڀٌح حٿزٍَ٘ اً ٿڂ ّٸزڀيخ رنٌ طڄْڂ ٷخٿٌح ٷي ٷزڀنخ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد حٿوٴخٱ ٫ن ٬ْٓي ٫ن كْٔن حٿڄ٬ڀڂ ٷخٽ9 - 
ض ٍؿٚ ًح ًٷي ٓڄ٬ظو ڃن كْٔن ٫ن ٫زي حهلل رن رَّيس ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ ٻن-

أٓٸخځ ٻؼَْس ٳٔؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٛٚطِ ٷخ٫يح ٷخٽ ٛٚطٺ ٷخ٫يح 
 ٫ڀَ حٿنٜٲ ڃن ٛٚطٺ ٷخثڄخ ًٛٚس حٿَؿپ ڃ٤٠ـ٬خ ٫ڀَ حٿنٜٲ ڃن ٛٚطو ٷخ٫يح.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٌىخد أنزؤنخ ڃلڄي رن حٿِرَْ ٫ن أرْو ٫ن ٍؿپ  - 
 ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن

 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ9 ٙ نٌٍ ٳِ ٯ٠ذ ًٻٴخٍطو ٻٴخٍس حٿْڄْن.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلزٌد رن حٿلٔن رن ىٚٽ رن أرِ ُّنذ كيػنخ هخٿي  - 

 ٫ن ٍُحٍس رن أًٳَ حٿٸَُْ٘ ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ9
ٱ ٷخٽ أّټڂ ٷَأ رٔزق حٓڂ ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٛٚس حٿ٨يَ ٳڀڄخ حنَٜ-

 ٍرٺ ح٫ٕڀَ ٷخٽ ر٬ٞ حٿٸٌځ أنخ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ٿٸي ٫َٳض أڅ ر٠٬ټڂ هخٿـنْيخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلزٌد رن حٿلٔن كيػنخ هخٿي حٿلٌحء ٫ن أرِ ٷٚرش  - 

 ٫ن أرِ حٿڄيڀذ ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن9
حٿنـخِٗ ٷخٽ اڅ أهخٻڂ حٿنـخِٗ ٷي ڃخص  أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿڄخ رڀٰو ًٳخس-

 ٳٜڀٌح ٫ڀْو ٳٸخځ ٳٜڀَ ٫ڀْو ًحٿنخّ هڀٴو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ كيػنخ أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن  - 

 أرِ حٿڄيڀذ ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ9
و ٬ّنِ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ أهخ ٿټڂ ٷي ڃخص ٳٸڄٌح ٳٜڀٌح ٫ڀْ-

 حٿنـخِٗ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ أنزؤنخ حٿـََُّ ٫ن أرِ حٿ٬ٚء ٫ن ڃ٤َٱ  - 

 ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ9
 ٷْپ ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڅ ٳٚنخ ٙ ّٴ٤َ نيخٍح ٷخٽ ٙ أٳ٤َ ًٙ ٛخځ.-
 ٰنٌُ ٫ن ڃ٤َٱ ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ كيػنخ أرٌ ىخًٍڅ حٿ - 
ٷخٽ ٿِ ٫ڄَحڅ رن كْٜن أُ ڃ٤َٱ ًحهلل اڅ ٻنض ٍٍٕ أنِ ٿٌ ٗجض كيػض ٫ن نزِ -

حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٌّڃْن ڃظظخر٬ْن ٙ أ٫ْي كيّؼخ ػڂ ٿٸي ُحىنِ ر٤ؤ ٫ن ًٿٺ 
ًٻَحىْش ٿو أڅ ٍؿٚ ڃن أٛلخد ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً ڃن ر٬ٞ أٛلخد 

ڂ ٗييص ٻڄخ ٗييًح ًٓڄ٬ض ٻڄخ ٓڄ٬ٌح ّليػٌڅ أكخىّغ ڃخ ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ
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ىِ ٻڄخ ّٸٌٿٌڅ ًٿٸي ٫ڀڄض أنيڂ ٙ ّؤٿٌڅ ٫ن حٿوَْ ٳؤهخٱ أڅ ّ٘زو ٿِ ٻڄخ ٗزو ٿيڂ 
ٳټخڅ أكْخنخ ّٸٌٽ ٿٌ كيػظټڂ أنِ ٓڄ٬ض ڃن نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻٌح ًٻٌح ًٍأّض 

حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٻٌح ًٻٌح  أنِ ٷي ٛيٷض ًأكْخنخ ٬ِّځ ٳْٸٌٽ ٓڄ٬ض نزِ حهلل ٛڀَ
ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنِ نَٜ رن ٫ڀِ كيػنخ رَ٘ رن حٿڄٴ٠پ ٫ن أرِ ىخًٍڅ 
حٿٰنٌُ ٷخٽ كيػنِ ىخنت ح٫ٌٍٕ ٫ن ڃ٤َٱ ٫ن ٫ڄَحڅ ًىٌ حرن كْٜن ٫ن حٿنزِ 

ٳليػض رو أرِ ٍكڄو حهلل ٳخٓظلٔنو ًٷخٽ ُحى ٳْو ليّغ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نلٌ ىٌح حٿ
 ٍؿٚ.

يػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ ٫ن أٌّد ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن أرِ حٿڄيڀذ ٫ن ك - 
 ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ9

ٻخنض ػٸْٲ كڀٴخء ٿزنِ ٫ٸْپ ٳؤَٓص ػٸْٲ ٍؿڀْن ڃن أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -
٫ڀْو ًٓڀڂ ًأَٓ أٛلخد ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿٚ ڃن رنِ ٫ٸْپ ًأْٛزض 

َ ٫ڀْو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىٌ ٳِ حٿٌػخٵ ٳٸخٽ ّخ ڃلڄي ّخ ڃ٬و حٿ٠٬زخء ٳؤط
ڃلڄي ٳٸخٽ ڃخ ٗؤنٺ ٳٸخٽ رڂ أهٌطنِ رڂ أهٌص ٓخرٸش حٿلخؽ ا٨٫خڃخ ٿٌٿٺ ٳٸخٽ أهٌطٺ 
رـََّس كڀٴخثٺ ػٸْٲ ػڂ حنَٜٱ ٫نو ٳٸخٽ ّخ ڃلڄي ّخ ڃلڄي ًٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 

ؤنٺ ٷخٽ انِ ڃٔڀڂ ٷخٽ ٿٌ ٷڀظيخ ًأنض طڄڀٺ أڃَٹ ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍكْڄخ ٍٳْٸخ ٳؤطخه ٳٸخٽ ڃخ ٗ
أٳڀلض ٻپ حٿٴٚف ػڂ حنَٜٱ ٫نو ٳنخىحه ّخ ڃلڄي ّخ ڃلڄي ٳؤطخه ٳٸخٽ ڃخ ٗؤنٺ ٳٸخٽ انِ 
ؿخث٪ ٳؤ٬٣ڄنِ ٧ًڄآڅ ٳخٓٸنِ ٷخٽ ىٌه كخؿظٺ ٷخٽ ٳٴيٍ رخٿَؿڀْن ًأَٓص حڃَأس ڃن 

ًحص ٿْڀش ڃن حٿٌػخٵ حٕنٜخٍ ًأْٛذ ڃ٬يخ حٿ٠٬زخء ٳټخنض حٿڄَأس ٳِ حٿٌػخٵ ٳخنٴڀظض 
ٳؤطض حٗرپ ٳـ٬ڀض اًح ىنض ڃن حٿز٬َْ ٍٯخ ٳظظَٻو كظَ طنظيِ اٿَ حٿ٠٬زخء ٳڀڂ طَ٭ ٷخٽ 
ًنخٷش ڃنٌٳش ٳٸ٬يص ٳِ ٫ـِىخ ػڂ ُؿَطيخ ٳخن٤ڀٸض ًنًٌٍح ريخ ٳ٤ڀزٌىخ ٳؤ٫ـِطيڂ 
 ٳنٌٍص اڅ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ أنـخىخ ٫ڀْيخ ٿظنلَنيخ ٳڀڄخ ٷيڃض حٿڄيّنش ٍآىخ حٿنخّ ٳٸخٿٌح

حٿ٠٬زخء نخٷش ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض انِ نٌٍص اڅ أنـخىخ حهلل طزخٍٹ 
ًط٬خٿَ ٫ڀْيخ ٿظنلَنيخ ٳؤطٌح حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٌٻًَح ًٿٺ ٿو ٳٸخٽ ٓزلخڅ حهلل 
رجٔڄخ ؿِطيخ اڅ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ أنـخىخ ٿظنلَنيخ ٙ ًٳخء ٿنٌٍ ٳِ ڃ٬ْٜش حهلل ًٙ نٌٍ 

 ڀٺ حٿ٬زي.ٳْڄخ ٙ ّڄ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ أنزؤنخ حٿـََُّ ٫ن أرِ حٿ٬ٚء حرن حٿ٘وَْ  - 

 ٫ن ڃ٤َٱ ٷخٽ9
حٿٌْځ ٿْنٴ٬ٺ حهلل ٫ِ ًؿپ رو ر٬ي حٿٌْځ ا٫ڀڂ أڅ هَْ ليّغ ٷخٽ ٿِ ٫ڄَحڅ ٕكيػٺ رخٿ-

ىپ حٗٓٚځ ٫زخى حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٌّځ حٿٸْخڃش حٿلڄخىًڅ ًا٫ڀڂ أنو ٿن طِحٽ ٣خثٴش ڃن أ
ّٸخطڀٌڅ ٫ڀَ حٿلٶ ٧خىَّن ٫ڀَ ڃن نخًحىڂ كظَ ّٸخطڀٌح حٿيؿخٽ ًح٫ڀڂ أڅ ٌٍٓٽ حهلل 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي أ٫ڄَ ڃن أىڀو ٳِ حٿ٬َ٘ ٳڀڂ طنِٽ آّش طنٔن ًٿٺ ًٿڂ ّنو ٫نو 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ ڃ٠َ ٿٌؿيو حٍطآ ٻپ حڃَة ر٬ي ڃخ ٗخء حهلل أڅ 

 َّطجِ.
 ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٬ْٓي ٫ن حٿظْڄِ ٫ن أرِ حٿ٬ٚء ٷخٽ9كيػنخ  - 
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أٍحه ٫ن ڃ٤َٱ ٫ن ٫ڄَحڅ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿو أً ٿَْٰه ىپ -
 ٛڄض َٓحٍ ىٌح حٿ٘يَ ٷخٽ ٙ ٷخٽ ٳبًح أٳ٤َص أً أٳ٤َ حٿنخّ ٳٜڂ ٌّڃْن.

ن ًٻٌحڅ ٷخٽ كيػنِ أرٌ ٍؿخء ٷخٽ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن حٿلٔن ر - 
 كيػنِ ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ّوَؽ ڃن حٿنخٍ ٷٌځ ر٘ٴخ٫ش ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳْٔڄٌڅ حٿـينڄْْن.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ ٫ن ٫ٌٱ كيػنخ أرٌ ٍؿخء كيػنِ ٫ڄَحڅ رن  - 

 كْٜن ٷخٽ9
ٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًانخ أَّٓنخ كظَ اًح ٻنخ ٳِ آهَ حٿڀْپ ٻنخ ٳِ ٓٴَ ڃ٪ ٌٍٓ-

ًٷ٬نخ طڀٺ حٿٌٷ٬ش ٳٚ ًٷ٬ش أكڀَ ٫ني حٿڄٔخٳَ ڃنيخ ٷخٽ ٳڄخ أّٸ٨نخ اٙ كَ حٿ٘ڄْ ًٻخڅ 
أًٽ ڃن حٓظْٸ٦ ٳٚڅ ػڂ ٳٚڅ ٻخڅ ّٔڄْيڂ أرٌ ٍؿخء ًنْٔيڂ ٫ٌٱ ػڂ ٫ڄَ رن حٿو٤خد 

هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اًح نخځ ٿڂ نٌٷ٨و كظَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو حٿَحر٪ ًٻخڅ ٌٍٓٽ ح
ّټٌڅ ىٌ ّٔظْٸ٦ ٕنخ ٙ نيٍُ ڃخ ّليع أً ّليع ٿو ٳِ نٌڃو ٳڀڄخ حٓظْٸ٦ ٫ڄَ ًٍأٍ ڃخ 
أٛخد حٿنخّ ًٻخڅ ٍؿٚ أؿٌٱ ؿڀْيح ٷخٽ ٳټزَ ًٍٳ٪ ٌٛطو رخٿظټزَْ ٳڄخ ُحٽ ّټزَ 

ًٓڀڂ ٳڀڄخ حٓظْٸ٦  ًَّٳ٪ ٌٛطو رخٿظټزَْ كظَ حٓظْٸ٦ ٿٌٜطو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٗټٌح حٿٌُ أٛخريڂ ٳٸخٽ ٙ َْٟ أً ٙ ٠َّْ حٍطلڀٌح 
ٳخٍطلپ ٳٔخٍ ٯَْ ر٬ْي ػڂ نِٽ ٳي٫خ رخٿٌٌٟء ٳظٌٟؤ ًنٌىُ رخٿٜٚس ٳٜڀَ رخٿنخّ ٳڀڄخ 
حنٴظپ ڃن ٛٚطو اًح ىٌ رَؿپ ڃ٬ظِٽ ٿڂ ّٜپ ڃ٪ حٿٸٌځ ٳٸخٽ ڃخ ڃن٬ٺ ّخ ٳٚڅ أڅ طٜڀِ 

ٸٌځ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٛخرظنِ ؿنخرش ًٙ ڃخء ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃ٪ حٿ
٫ڀْٺ رخٿ٬ْٜي ٳبنو ّټٴْٺ ػڂ ٓخٍ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳخٗظټَ اٿْو حٿنخّ 
حٿ٤٬ٖ ٳنِٽ ٳي٫خ ٳٚنخ ٻخڅ ّٔڄْو أرٌ ٍؿخء ًنْٔو ٫ٌٱ ًى٫خ ٫ڀْخ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ 

حٿڄخء ٷخٽ ٳخن٤ڀٸخ ٳْڀٸْخڅ حڃَأس رْن ڃِحىطْن أً ٤ْٓلظْن ڃن ڃخء  ٫نو ٳٸخٽ حًىزخ ٳخرْٰخ ٿنخ
٫ڀَ ر٬َْ ٿيخ ٳٸخٙ ٿيخ أّن حٿڄخء ٳٸخٿض ٫ييُ رخٿڄخء أڃْ ىٌه حٿٔخ٫ش ًنٴَنخ هڀٌٱ ٷخٽ 
ٳٸخٙ ٿيخ حن٤ڀٸِ اًح ٷخٿض اٿَ أّن ٷخٙ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿض ىٌح حٿٌُ 

ٌُ ط٬نْن ٳخن٤ڀٸِ اًح ٳـخءح ريخ اٿَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ّٸخٽ ٿو حٿٜخرت ٷخٙ ىٌ حٿ
ٳخٓظنِٿٌىخ ٫ن ر٬َْىخ ًى٫خ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ربنخء ليّغ ًٓڀڂ ٳليػخه حٿ

ٳؤٳَ٭ ٳْو ڃن أٳٌحه حٿڄِحىطْن أً حٿ٤ْٔلظْن ًأًٻخ أٳٌحىيڄخ ٳخ٣ڀٶ حٿ٬ِحٿِ ًنٌىُ ٳِ 
ٓظٸَ ڃن ٗخء ًٻخڅ آهَ ًٿٺ أڅ أ٤٫َ حٿٌُ حٿنخّ أڅ حٓٸٌح ًحٓظٸٌح ٳٔٸَ ڃن ٗخء ًح

أٛخرظو حٿـنخرش انخء ڃن ڃخء ٳٸخٽ حًىذ ٳؤٳَٯو ٫ڀْٺ ٷخٽ ًىِ ٷخثڄش طن٨َ ڃخ ّٴ٬پ رڄخثيخ 
ٷخٽ ًأّڂ حهلل ٿٸي أٷڀ٪ ٫نيخ ًانو ٿْوْپ اٿْنخ أنيخ أٗي ڃٖس ڃنيخ كْن حرظيأ ٳْيخ ٳٸخٽ ٌٍٓٽ 

رْن ٫ـٌس ًىٷْٸش ًٌّٓٸش كظَ ؿڄ٬ٌح  حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حؿڄ٬ٌح ٿيخ ٳـڄ٪ ٿيخ ڃن
ٿيخ ٬٣خڃخ ٻؼَْح ًؿ٬ڀٌه ٳِ ػٌد ًكڄڀٌىخ ٫ڀَ ر٬َْىخ ٬ًًٌٟح حٿؼٌد رْن ّيّيخ ٳٸخٽ 
ٿيخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ط٬ڀڄْن ًحهلل ڃخ ٍُأنخٹ ڃن ڃخثٺ ْٗجخ ًٿټن حهلل ٫ِ 

ٚنش ٳٸخٿض حٿ٬ـذ ًؿپ ىٌ ٓٸخنخ ٷخٽ ٳؤطض أىڀيخ ًٷي حكظزٔض ٫نيڂ ٳٸخٿٌح ڃخ كزٔٺ ّخ ٳ
ٿٸْنِ ٍؿٚڅ ٳٌىزخ رِ اٿَ ىٌح حٿٌُ ّٸخٽ ٿو حٿٜخرت ٳٴ٬پ رڄخثِ ٻٌح ًٻٌح ٿڀٌُ ٷي ٻخڅ 
ٳٌحهلل انو ٕٓلَ ڃن رْن ىٌه ًىٌه ًٷخٿض ربٛز٬ْيخ حٿ٤ٌَٓ ًحٿٔزخرش ٳَٳ٬ظيڄخ اٿَ 
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حٿٔڄخء ٬ّنِ حٿٔڄخء ًحٍٕٝ أً انو ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كٸخ ٷخٽ ًٻخڅ 
ڄٌڅ ر٬ي ًَّْٰڅ ٫ڀَ ڃخ كٌٿيخ ڃن حٿڄَ٘ٻْن ًٙ ّْٜزٌڅ حٿَٜځ حٿٌُ ىِ ٳْو حٿڄٔڀ

ٳٸخٿض ٌّڃخ ٿٸٌڃيخ ڃخ أٍٍ أڅ ىئٙء حٿٸٌځ ّي٫ٌنټڂ ٫ڄيح ٳيپ ٿټڂ ٳِ حٗٓٚځ ٳؤ٣خ٫ٌىخ 
 ٳيهڀٌح ٳِ حٗٓٚځ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن كْٔن حٿڄ٬ڀڂ كيػنخ ٫زي حهلل رن  - 
 ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن9رَّيس ٫

أنو ٓؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٛٚس حٿَؿپ ٷخ٫يح ٳٸخٽ ڃن ٛڀَ ٷخثڄخ -
ٳيٌ أٳ٠پ ًٛٚس حٿَؿپ ٷخ٫يح ٫ڀَ حٿنٜٲ ڃن ٛٚطو ٷخثڄخ ًٛٚطو نخثڄخ ٫ڀَ 

 حٿنٜٲ ڃن ٛٚطو ٷخ٫يح.
حٍس ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش كيػنخ ٷظخىس ٫ن ٍُ - 

 ٫ڄَحڅ رن كْٜن9
أڅ ٍؿٚ ٫ٞ ّي ٍؿپ ٳخنظ٩ِ ّيه ٳنٌٍص ػنْظو أً ػنْظخه ٳؤطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -

 ٳٸخٽ ٬ّٞ أكيٻڂ أهخه ٻڄخ ٬ّٞ حٿٴلپ ٙ ىّش ٿٺ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػخ ّلَْ ٫ن ى٘خځ كيػنخ ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫ڄَحڅ رن  - 

 كْٜن9
٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ًىٌ ٳِ ر٬ٞ أٓٴخٍه ًٷي طٴخًص رْن أٛلخرو  أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

حٿَْٔ ٍٳ٪ ريخطْن حّٓظْن ٌٛطو ّخ أّيخ حٿنخّ حطٸٌح ٍرټڂ اڅ ُٿِٿش حٿٔخ٫ش ِٗء ٨٫ْڂ 
ٌّځ طًَنيخ طٌىپ كظَ رڀٮ آهَ حّٓظْن ٷخٽ ٳڀڄخ ٓڄ٪ أٛلخرو رٌٿٺ كؼٌح حٿڄ٤ِ ٫ًَٳٌح 

ًڅ أُ ٌّځ ًحٹ ٷخٽ ًحٹ ٌّځ ّنخىُ آىځ أنو ٫ني ٷٌٽ ّٸٌٿو ٳڀڄخ نخٗزٌح كٌٿو ٷخٽ أطيٍ
ٳْنخىّو ٍرو طزخٍٹ ًط٬خٿَ ّخ آىځ حر٬غ ر٬ؼخ اٿَ حٿنخٍ ٳْٸٌٽ ّخ ٍد ًڃخ ر٬غ حٿنخٍ ٷخٽ ڃن 
ٻپ أٿٲ ط٬ٔڄخثش ًط٬ٔش ًط٬ْٔن ٳِ حٿنخٍ ًًحكي ٳِ حٿـنش ٷخٽ ٳؤرڀْ أٛلخرو كظَ ڃخ 

ڄي رْيه انټڂ ٿڄ٪ أًٟلٌح ر٠خكټش ٳڀڄخ ٍأٍ ًٿٺ ٷخٽ ح٫ڄڀٌح ًحرًَ٘ح ٳٌحٿٌُ نٴْ ڃل
هڀْٸظْن ڃخ ٻخنظخ ڃ٪ ِٗء ٷ٢ اٙ ٻؼَطخه ّؤؿٌؽ ًڃؤؿٌؽ ًڃن ىڀٺ ڃن رنِ آىځ ًرنِ 
ارڀْْ ٷخٽ ٳؤٍَٓ ٫نيڂ ػڂ ٷخٽ ح٫ڄڀٌح ًأرًَ٘ح ٳٌحٿٌُ نٴْ ڃلڄي رْيه ڃخ أنظڂ ٳِ حٿنخّ 

 اٙ ٻخٿ٘خڃش ٳِ ؿنذ حٿز٬َْ أً حٿَٷڄش ٳِ ًٍح٩ حٿيحرش.
نخ ًٍف كيػنخ ٬ْٓي ًى٘خځ رن أرِ ٫زي حهلل ٳٌٻَ ڃ٬نخه كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػ - 

 اٙ أنو ٷخٽ ٳٍَٔ ٫ن حٿٸٌځ ًٷخٽ اٙ ٻؼَطخه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي كيػنخ ى٘خځ ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن أرِ  - 

 حٿڄيڀذ أڅ ٫ڄَحڅ رن كْٜن كيػو9
ن حٿِنخ ٳٸخٿض ّخ ٌٍٓٽ حهلل أڅ حڃَأس أطض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ؿيْنش كزڀَ ڃ-

ِّ ٷخٽ ٳي٫خ ًٿْيخ ٳٸخٽ أكٔن اٿْيخ ٳبًح ٬ًٟض ٳخثظنِ ريخ ٳٴ٬پ  انِ أٛزض كيح ٳؤٷڄو ٫ڀ
ٳؤڃَ ريخ ٳ٘ټض ٫ڀْيخ ػْخريخ ػڂ أڃَ ريخ ٳَؿڄض ػڂ ٛڀَ ٫ڀْيخ ٳٸخٽ ٫ڄَ ٍِٟ حهلل 
ط٬خٿَ ٫نو طٜڀِ ٫ڀْيخ ًٷي ُنض ٳٸخٽ ٿٸي طخرض طٌرش ٿٌ ٷٔڄض رْن ٓز٬ْن ڃن أىپ 

 حٿڄيّنش ٿ٬ٌٓظيڂ ًىپ ًؿيص أٳ٠پ ڃن أڅ ؿخىص رنٴٔيخ هلل ٫ِ ًؿپ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش كيػنخ ٷظخىس ٫ن أرِ ڃَحّش  - 
 ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ٙ ٣خ٫ش ٳِ ڃ٬ْٜش حهلل ط٬خٿَ.-
 َْ كيػنخ هخٿي رن ٍرخف ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّل - 
ٓڄ٬ض أرخ حٿٌٔحٍ ٷخٽ ٓڄ٬ض ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ -

 حٿلْخء هَْ ٻڀو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن ٬ْٓي ٫ن ٬ٗزش كيػنِ أرٌ ؿڄَس كيػنِ  - 

 ُىيځ رن ڃ٠َّ ٷخٽ9
٫ڀْو ًٓڀڂ هَْٻڂ ٷَنِ ػڂ  ٓڄ٬ض ٫ڄَحڅ رن كْٜن ّٸٌٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل-

حٿٌّن ّڀٌنيڂ ػڂ حٿٌّن ّڀٌنيڂ ٙ أىٍُ ڃَطْن أً ػٚػش ػڂ ّؤطِ أً ّـْت ر٬يٻڂ ٷٌځ ّنًٌٍڅ 
 ٳٚ ٌّٳٌڅ ًّوٌنٌڅ ًٙ ّئطڄنٌڅ ًّ٘ييًڅ ًٙ ّٔظ٘ييًڅ ًّٴٌ٘ ٳْيڂ حٿٔڄن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ كيػنخ ٫ڄَحڅ حٿٸَْٜ كيػنخ أرٌ ٍؿخء ٫ن  - 
 ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ٫9
نِٿض آّش حٿڄظ٬ش ٳِ ٻظخد حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٫ًڄڀنخ ريخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 ًٓڀڂ ٳڀڂ طنِٽ آّش طنٔويخ ًٿڂ ّنو ٫نيخ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ كظَ ڃخص.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ حرن نڄَْ أنزؤنخ ڃخٿٺ ٬ّنِ حرن ڃٌٰٽ ٫ن كْٜن ٫ن  - 

 ِ ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ9حٿ٬٘ز
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ٍٷْش اٙ ڃن ٫ْن أً كڄش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل حٿ٬٘زِ ٫ن أرِ ٷٚرش  - 

 ٫ن ٓڄَس رن ؿنيد ٫ًڄَحڅ رن كْٜن ٷخ9ٙ
 خ رخٿٜيٷش ًنيخنخ ٫ن حٿڄؼڀش.ڃخ ه٤زنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ه٤زش اٙ أڃَن-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ ٫ن ٓٴْخڅ ٫ن ؿخڃ٪ رن ٗيحى ٫ن ٛٴٌحڅ حرن  - 

 ڃلَُ حٿڄخُنِ ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ9
ؿخء نٴَ ڃن رنِ طڄْڂ اٿَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ أرًَ٘ح ٷخٿٌح رَ٘طنخ ٳؤ٤٫نخ -

زِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٷزڀٌح حٿزٍَ٘ اً ٿڂ ّٸزڀيخ ٷخٽ ٳٸيځ ٫ڀْو كِ ڃن حٿْڄن ٳٸخٽ حٿن
 رنٌ طڄْڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٻْ٪ كيػنخ ؿ٬ٴَ رن كْخڅ ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫ڄَحڅ رن  - 
 كْٜن ٷخٽ9

 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃٔؤٿش حٿٰنِ ْٗن ٳِ ًؿيو.-
ځ ٫ن ڃلڄي ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ى٘خ - 

 حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9
 ڃن كڀٲ ٫ڀَ ّڄْن ٻخًرش ڃٜزٌٍس ڃظ٬ڄيح ٳڀْظزٌأ رٌؿيو ڃٸ٬يه ڃن حٿنخٍ.-
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن9 - 
أڃظِ ٓز٬ٌڅ أٿٴخ رَْٰ كٔخد ٙ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ّيهپ حٿـنش ڃن -

ّټظًٌڅ ًٙ ّٔظَٷٌڅ ًٙ ّظ٤ًَْڅ ٫ًڀَ ٍريڂ ّظٌٻڀٌڅ ٷخٽ ٳٸخځ ٫ټخٗش ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ 
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حهلل حى٩ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ أڅ ّـ٬ڀنِ ڃنيڂ ٳٸخٽ أنض ڃنيڂ ٷخٽ ٳٸخځ ٍؿپ آهَ ٳٸخٽ ّخ 
 ٌٍٓٽ حهلل حى٩ حهلل أڅ ّـ٬ڀنِ ڃنيڂ ٷخٽ ٷي ٓزٸٺ ريخ ٫ټخٗش.

حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ هخٿي رن ٍرخف أرٌ حٿٴ٠پ كيػنخ أرٌ حٿٌٔحٍ  كيػنخ ٫زي - 
 حٿ٬يًُ كيػنخ ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

حٿلْخء هَْ ٻڀو ٳٸخٽ ٍؿپ ڃن حٿلِ أنو ّٸخٽ ٳِ حٿلټڄش اڅ ڃنو ًٷخٍ حهلل ًاڅ ڃنو ٬ٟٴخ -
  ٫ڀْو ًٓڀڂ ًطليػنِ ٫ن حٿٜلٲ.ٳٸخٽ ٿو ٫ڄَحڅ أكيػٺ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ىڄخځ ٬ّنِ حرن ّلَْ ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن  - 
 ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن9

أڅ ٍؿٚ أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ اڅ حرنِ ڃخص ٳڄخ ٿِ ڃن ڃَْحػو ٷخٽ ٳٸخٽ -
ًٿَ ى٫خه ٳٸخٽ اڅ حٿٔيّ حٓهَ ٿٺ حٿٔيّ ٳڀڄخ ًٿَ ى٫خه ٳٸخٽ ٿٺ ٓيّ آهَ ٳڀڄخ 

 ٬٣ڄش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن أرِ حٿظْخف حٿ٠ز٬ِ ٫ن  - 

 ڃ٤َٱ ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ9
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أٷپ ٓټخڅ حٿـنش حٿنٔخء.-
٫زي حهلل ٫ن ڃنٌٍٜ ٫ن هْؼڄش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ َّٗٺ رن  - 

 ٫ن حٿلٔن ٷخٽ9
ٻنض أڃِ٘ ڃ٪ ٫ڄَحڅ رن كْٜن أكينخ آهٌ رْي ٛخكزو ٳڄٍَنخ رٔخثپ ّٸَأ حٿٸَآڅ -

ٳخكظزٔنِ ٫ڄَحڅ ًٷخٽ ٷٲ نٔظڄ٪ حٿٸَآڅ ٳڀڄخ ٳَ٭ ٓؤٽ ٳٸخٽ ٫ڄَحڅ حن٤ڀٶ رنخ انِ 
ًط٬خٿَ رو  ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ حٷَإًح حٿٸَآڅ ًٓڀٌح حهلل طزخٍٹ

 ٳبڅ ڃن ر٬ي ڃٌطټڂ ٷٌڃخ ّٸَإڅ حٿٸَآڅ ّٔؤٿٌڅ حٿنخّ رو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫زي حهلل رن ٛزْق ٷخٽ  - 

ٓڄ٬ض ڃلڄي رن َّْٓن ٷخٽ ًٻًَح ٫ني ٫ڄَحڅ رن كْٜن حٿڄْض ٬ٌّد رزټخء حٿلِ 
څ ٷي ٷخٿو ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿٌح ٻْٲ ٬ٌّد حٿڄْض رزټخء حٿلِ ٳٸخٽ ٫ڄَح

. 
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ىحًى كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن ٫ڄَحڅ رن ٫ٜخځ9 - 
أڅ ْٗوخ كيػو ڃن أىپ حٿزَٜس ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 ًٓڀڂ ٓجپ ٫ن حٿ٘ٴ٪ ًحٿٌطَ ٳٸخٽ ىِ حٿٜٚس ر٠٬يخ ٗٴ٪ ًر٠٬يخ ًطَ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٻخڃپ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٷظخىس  - 

 ٫ن ڃ٤َٱ رن ٫زي حهلل رن حٿ٘وَْ ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن9
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ طِحٽ ٣خثٴش ڃن أڃظِ ّٸخطڀٌڅ ٫ڀَ حٿلٶ ٧خىَّن -

 ٫ڀَ ڃن نخًأىڂ كظَ ّٸخطپ أهَىڂ حٿڄْٔق حٿيؿخٽ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ أرٌ ىٚٽ كيػنخ ٷظخىس ٫ن أرِ كٔخڅ ٫ن  - 

 ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ9
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّليػنخ ٫خڃش ٿْڀش ٫ن رنِ آَحثْپ ٙ ّٸٌځ اٙ اٿَ -

 ٨٫ڂ ٛٚس.
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٫ن ٫ڄَحڅ حرن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن  - 
 كْٜن9

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿڂ ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن كيػنخ ىيرش كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس -
 ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٍؿڂ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ كيػنخ ڃ٬خً رن ى٘خځ كيػنِ أرِ ٫ن ٷظخىس ٫ن  - 
 حهلل رن ٫ڄًَ ٷخٽ9أرِ كٔخڅ ٫ن ٫زي 

ٻخڅ نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّليػنخ ٫ن رنِ آَحثْپ كظَ ّٜزق ٙ ّٸٌځ ٳْيخ اٙ -
 اٿَ ٨٫ڂ ٛٚس.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ كيػنخ ڃ٬خً كيػنِ أرِ ٫ن ٫ٌڅ ًىٌ حٿ٬ٸْڀِ ٫ن  - 
 ڃ٤َٱ ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ9

ْو ًٓڀڂ حٿڀيڂ حٯٴَ ٿِ ڃخ أه٤ؤص ًڃخ ط٬ڄيص ًڃخ ٻخڅ ٫خڃش ى٫خء نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ-
 أٍَٓص ًڃخ أ٫ڀنض ًڃخ ؿيڀض ًڃخ ط٬ڄيص.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أرٌ ٫خڃَ كيػنخ ى٘خځ ٫ن ّلَْ ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن أرِ  - 
 حٿڄيڀذ ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن9

ض ّخ ٌٍٓٽ أڅ حڃَأس ڃن ؿيْنش أطض حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًىِ كزڀَ ڃن ُنخ ٳٸخٿ-
حهلل أٛزض كيح ٳؤٷڄو ٫ڀِ ٳي٫خ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٿْيخ ٳٸخٽ أكٔن اٿْيخ 
ٳبًح ٬ًٟض كڄڀيخ ٳخثظنِ ريخ ٳٴ٬پ ٳؤڃَ ريخ ٳ٘ټض ٫ڀْيخ ػْخريخ ػڂ أڃَ ريخ ٳَؿڄض ػڂ 
ٛڀَ ٫ڀْيخ ٳٸخٽ ٿو ٫ڄَ ٍِٟ حهلل ط٬خٿَ ٫نو طٜڀِ ٫ڀْيخ ًٷي ٍؿڄظيخ ٳٸخٽ ٿٸي طخرض 

ڄض رْن ٓز٬ْن ڃن أىپ حٿڄيّنش ٿ٬ٌٓظيڂ ًىپ ًؿيص أٳ٠پ ڃن أڅ ؿخىص طٌرش ٿٌ ٷٔ
 رنٴٔيخ هلل ٫ِ ًؿپ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤنخ ڃ٬ڄَ ٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ ٍؿخء  - 
 حٿ٤٬خٍىُ ٷخٽ9

ؿخء ٫ڄَحڅ رن كْٜن اٿَ حڃَأطو ڃن ٫ني ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿض كيػنخ -
ٳؤٯ٠زظو ٷخٽ ٓڄ٬ض كيّغ ض ڃن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ انو ٿْْ ر٬ْن ڃخ ٓڄ٬

حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ن٨َص ٳِ حٿـنش ٳَأّض أٻؼَ أىڀيخ حٿٴٸَحء ًن٨َص ٳِ 
 حٿنخٍ ٳَأّض أٻؼَ أىڀيخ حٿنٔخء.

 ٫زي حٿَُحٵكيّغ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ ٫ًٴخڅ حٿڄ٬نِ ًىٌح  - 
ٷخٙ كيػنخ ؿ٬ٴَ رن ٓڀْڄخڅ ٷخٽ كيػنِ ِّّي حٿَٗٺ ٫ن ڃ٤َٱ رن ٫زي حهلل ٫ن ٫ڄَحڅ 

 رن كْٜن ٷخٽ9
ر٬غ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ َّٓش ًأڃَ ٫ڀْيڂ ٫ڀِ رن أرِ ٣خٿذ ٍِٟ حهلل -

ط٬خٿَ ٫نو ٳؤكيع ْٗجخ ٳِ ٓٴَه ٳظ٬خىي ٷخٽ ٫ٴخڅ ٳظ٬خٷي أٍر٬ش ڃن أٛلخد ڃلڄي ٛڀَ 
أڅ ٌّٻًَح أڃَه ٿٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٫ڄَحڅ ًٻنخ اًح ٷيڃنخ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 

ڃن ٓٴَ ريأنخ رٌَٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٔڀڄنخ ٫ڀْو ٷخٽ ٳيهڀٌح ٫ڀْو ٳٸخځ ٍؿپ 
ڃنيڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٫ڀْخ ٳ٬پ ٻٌح ًٻٌح ٳؤ٫َٝ ٫نو ػڂ ٷخځ حٿؼخنِ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ 

ٳؤ٫َٝ ٫نو ػڂ ٷخځ حٿؼخٿغ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٫ڀْخ ٳ٬پ ٻٌح  حهلل اڅ ٫ڀْخ ٳ٬پ ٻٌح ًٻٌح
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ًٻٌح ٳؤ٫َٝ ٫نو ػڂ ٷخځ حٿَحر٪ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل اڅ ٫ڀْخ ٳ٬پ ٻٌح ًٻٌح ٷخٽ ٳؤٷزپ 
ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڀَ حٿَحر٪ ًٷي طَْٰ ًؿيو ٳٸخٽ ى٫ٌح ٫ڀْخ ى٫ٌح ٫ڀْخ اڅ 

 ُ.٫ڀْخ ڃنِ ًأنخ ڃنو ًىٌ ًٿِ ٻپ ڃئڃن ر٬ي
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ ُىَْ ٫ن كڄْي حٿ٤ٌّپ ٫ن  - 

 حٿلٔن ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ9
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن حنظيذ نيزش ٳڀْْ ڃنخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آىځ كيػنخ ڃخٿٺ ٬ّنِ حرن ڃٌٰٽ ٫ن كْٜن  - 

 ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ٫9ن حٿ٬٘زِ ٫ن 
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ ٍٷْش اٙ ڃن ٫ْن أً كڄش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خً رن ى٘خځ كيػنِ أرِ ٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ ن٠َس  - 

 ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن9
ڀڂ أڅ ٯٚڃخ ٕنخّ ٳٸَحء ٷ٤٪ أًڅ ٯٚځ ٕنخّ أٯنْخء ٳؤطَ أىڀو حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓ-

 ٳٸخٿٌح ّخ نزِ حهلل انخ نخّ ٳٸَحء ٳڀڂ طـ٬پ ٫ڀْو ْٗجخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن آلٶ أنزؤنخ كڄخى رن ُّي ٫ن ّلَْ رن ٫ظْٶ  - 

 ٫ن ڃلڄي رن َّْٓن ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن9
أڅ ٍؿٚ أ٫ظٶ ٓظش أ٫زي ٿو ٳؤٷ٩َ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْنيڂ ٳؤ٫ظٶ حػنْن -

أٍر٬ش ٷخٽ ڃلڄي رن َّْٓن ٿٌ ٿڂ ّزڀٰنِ أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٿو  ًأٍٵ
 ٿـ٬ڀظو ٍأِّ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ كڄْي ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫ڄَحڅ  - 
 رن كْٜن أنو ٷخٽ9

ْو ًٓڀڂ ر٬ي طڄظ٬نخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڂ ّنينخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀ-
 ًٿٺ ٫نيخ ًٿڂ ّنِٽ ڃن حهلل ٫ِ ًؿپ ٳْيخ نيِ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ٗزش ٫ن حٿٴ٠ْپ رن ٳ٠خٿش ٍؿپ ڃن  - 
 ٷْْ كيػنخ أرٌ ٍؿخء حٿ٤٬خٍىُ ٷخٽ9

هَؽ ٫ڀْنخ ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٫ًڀْو ڃ٤َٱ ڃن هِ ٿڂ نَه ٫ڀْو ٷزپ ًٿٺ ًٙ ر٬يه ٳٸخٽ -
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن أن٬ڂ حهلل ٫ِ ًؿپ ٫ڀْو ن٬ڄش ٳبڅ حهلل ٫ِ ًؿپ اڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 

 ّلذ أڅ ٍَّ أػَ ن٬ڄظو ٫ڀَ هڀٸو ًٷخٽ ًٍف رزٰيحى ّلذ أڅ ٍَّ أػَ ن٬ڄظو ٫ڀَ ٫زيه.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ريِ كيػنخ ىڄخځ ٷخٽ9 - 
ن ْٗن ڃن أىپ ٓجپ ٷظخىس ٫ن حٿ٘ٴ٪ ًحٿٌطَ ٳٸخٽ كيػنخ ٫ڄَحڅ رن ٫ٜخځ حٿ٠ز٬ِ ٫-

حٿزَٜس ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ىِ حٿٜٚس ڃنيخ ٗٴ٪ 
 ًڃنيخ ًطَ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٛٴٌحڅ رن ٫َْٔ أنزؤنخ ٫ٍِس رن ػخرض ٫ن ّلَْ رن  - 
 ٫ٸْپ ٫ن حرن ٬ّڄَ ٫ن أرِ حٌٕٓى حٿيّڀِ ٷخٽ9

أڅ ٍؿٚ ليّغ ّخځ ٳٸخٽ ّخ أرخ حٌٕٓى ٳٌٻَ حٿٯيًص ٫ڀَ ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٌّڃخ ڃن حٕ-
ڃن ؿيْنش أً ڃن ڃِّنش أطَ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٍأّض ڃخ ٬ّڄپ 
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حٿنخّ حٿٌْځ ًّټيكٌڅ ٳْو ِٗء ٷ٠َ ٫ڀْيڂ أً ڃ٠َ ٫ڀْيڂ ٳِ ٷيٍ ٷي ٓزٶ أً ٳْڄخ 
ڂ رو حٿلـش ٷخٽ رپ ِٗء ّٔظٸزڀٌڅ ڃڄخ أطخىڂ رو نزْيڂ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًحطوٌص ٫ڀْي

ٷ٠ِ ٫ڀْيڂ ًڃ٠َ ٫ڀْيڂ ٷخٽ ٳِڀَڂ ٬ّڄڀٌڅ اًح ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ڃن ٻخڅ حهلل ٫ِ ًؿپ 
هڀٸو ٿٌحكيس ڃن حٿڄنِٿظْن ّيْجو ٿ٬ڄڀيخ ًطٜيّٶ ًٿٺ ٳِ ٻظخد حهلل ٫ِ ًؿپ ًنٴْ ًڃخ 

 ٌٓحىخ ٳؤٿيڄيخ ٳـٌٍىخ ًطٸٌحىخ.
ڄَ رن ٓڀْڄخڅ ٫ن أرْو ٷخٽ ًكيػنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫خٍځ كيػنخ ڃ٬ظ - 

 حٿٔڄ٢ْ حٿْ٘زخنِ ٫ن أرِ حٿ٬ٚء ٷخٽ9
كيػنِ ٍؿپ ڃن حٿلِ أڅ ٫ڄَحڅ رن كْٜن كيػو أڅ ٫زْٔخ أً حرن ٫زْْ ٳِ أنخّ ڃن -

رنِ ؿ٘ڂ أطٌه ٳٸخٽ ٿو أكيىڂ أٙ طٸخطپ كظَ ٙ طټٌڅ ٳظنش ٷخٽ ٿ٬ڀِ ٷي ٷخطڀض كظَ ٿڂ طټن 
هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٙ أٍحه ّنٴ٬ټڂ ٳؤنٜظٌح ٷخٽ ٳظنش ٷخٽ أٙ أكيػټڂ ڃخ ٷخٽ ٌٍٓٽ ح

ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٯًِح رنِ ٳٚڅ ڃ٪ ٳٚڅ ٷخٽ ٳٜٴض حٿَؿخٽ ًٻخنض 
حٿنٔخء ڃن ًٍحء حٿَؿخٽ ػڂ ٿڄخ ٍؿ٬ٌح ٷخٽ ٍؿپ ّخ نزِ حهلل حٓظٰٴَ ٿِ ٯٴَ حهلل ٿٺ ٷخٽ 

ًحٿنٔخء ٳٸخٽ انِ ڃٔڀڂ أً ٷخٽ ىپ أكيػض ٷخٽ ٿڄخ ىِځ حٿٸٌځ ًؿيص ٍؿپ رْن حٿٸٌځ 
أٓڀڄض ٳٸظڀظو ٷخٽ ط٬ًٌح رٌٿٺ كْن ٯْ٘و حٿَڃق ٷخٽ ىپ ٗٸٸض ٫ن ٷڀزو طن٨َ اٿْو ٷخٽ ٙ 
ًحهلل ڃخ ٳ٬ڀض ٳڀڂ ّٔظٰٴَ ٿو أً ٻڄخ ٷخٽ ًٷخٽ ٳِ كيّؼو ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

نزِ حهلل ًٓڀڂ حٯًِح رنِ ٳٚڅ ڃ٪ ٳٚڅ ٳخن٤ڀٶ ٍؿپ ڃن ٿلڄظِ ڃ٬يڂ ٳڀڄخ ٍؿ٪ اٿَ 
ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ّخ نزِ حهلل حٓظٰٴَ حهلل ٿِ ٯٴَ حهلل ٿٺ ٷخٽ ًىپ أكيػض ٷخٽ ٿڄخ 
ىِځ حٿٸٌځ أىٍٻض ٍؿڀْن رْن حٿٸٌځ ًحٿنٔخء ٳٸخٙ انخ ڃٔڀڄخڅ أً ٷخٙ أٓڀڄنخ ٳٸظڀظيڄخ ٳٸخٽ 

ٿٺ أً ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ڄخ أٷخطپ حٿنخّ اٙ ٫ڀَ حٗٓٚځ ًحهلل ٙ أٓظٰٴَ 
ٻڄخ ٷخٽ ٳڄخص ر٬ي ٳيٳنظو ٫َْ٘طو ٳؤٛزق ٷي نزٌطو حٍٕٝ ػڂ ىٳنٌه ًكٌَٓه ػخنْش ٳنزٌطو 
حٍٕٝ ػڂ ٷخٿٌح ٿ٬پ أكيح ؿخء ًأنظڂ نْخځ ٳؤهَؿو ٳيٳنٌه ػخٿؼش ػڂ كٌَٓه ٳنزٌطو حٍٕٝ 

 ػخٿؼش ٳڀڄخ ٍأًح ًٿٺ أٿٸٌه أً ٻڄخ ٷخٽ.
خ ٓٴْخڅ ٫ن هخٿي حٿلٌحء ٫ن حٿلٔن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿَُحٵ أنزؤن - 

 ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ9
أ٫ظٶ ٍؿپ ٓظش ڃڄڀٌٻْن ٿو ٫ني ڃٌطو ٳؤٷ٩َ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْنيڂ ٳؤ٫ظٶ -

 حػنْن ڃنيڂ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل حٕنٜخٍُ كيػنخ ٛخٿق رن ٍٓظڂ  - 

 ن ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ9حٿوِحُ كيػنِ ٻؼَْ رن ٗن٨َْ ٫ن حٿلٔ
ڃخ ٷخځ ٳْنخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ه٤ْزخ اٙ أڃَنخ رخٿٜيٷش ًنيخنخ ٫ن حٿڄؼڀش -

 ٷخٽ أٙ ًاڅ ڃن حٿڄؼڀش أڅ ّنٌٍ حٿَؿپ أڅ ّوَځ أنٴو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ كڄْي ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫ڄَحڅ  - 

 رن كْٜن ٷخٽ9
 خ ٫ڀَ ٫يي حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڂ ّنينخ ٫نيخ ًٿڂ ّنِٽ ٳْيخ نيِ.طڄظ٬ن-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ أرِ كيػنخ ٌّنْ ٫ن حرن َّْٓن ٫ن  - 

 ٫ڄَحڅ رن كْٜن.
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أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ أهخٻڂ حٿنـخِٗ ٷي ڃخص ٳٸٌڃٌح ٳٜڀٌح ٫ڀْو -
 ٜڀْنخ ٫ڀْو ٻڄخ طٜڀٌڅ ٫ڀَ حٿڄْض.ٷخٽ ٳٜٴٴنخ ٳ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ رَ٘ رن حٿڄٴ٠پ كيػنخ ٌّنْ رن ٫زْي ٫ن  - 
 ڃلڄي رن َّْٓن ٫ن أرِ حٿڄيڀذ ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن9

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ أهخٻڂ حٿنـخِٗ ٷي ڃخص ٳٸٌڃٌح ٳٜڀٌح ٫ڀْو -
 ڀْو ٻڄخ نٜٲ ٫ڀَ حٿڄْض ًٛڀْنخ ٫ڀْو ٻڄخ نٜڀِ ٫ڀَ حٿڄْض.ٷخٽ ٳٸڄنخ ٳٜٴٴنخ ٫

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كخؿذ رن ٫ڄَ كيػنخ حٿلټڂ رن  - 
 ح٫َٕؽ9

أڅ ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ ڃخ ڃٔٔض ٳَؿِ رْڄْنِ ڃنٌ رخ٬ّض ريخ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -
 ٫ڀْو ًٓڀڂ .

ػنخ ڃلڄي رن ٫زي حهلل كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن هْؼڄش كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 
 ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ9

أنو ڃَ ٫ڀَ ٷخٙ ٷَأ ػڂ ٓؤٽ ٳخٓظَؿ٪ ًٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ -
ّٸٌٽ ڃن ٷَأ حٿٸَآڅ ٳڀْٔؤٽ حهلل ٫ِ ًؿپ رو ٳبنو ْٓـِء ٷٌځ ّٸَإًڅ حٿٸَآڅ ّٔؤٿٌڅ 

 حٿنخّ رو.
حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن أرخڅ حٿٌٍحٵ كيػنخ أرٌ رټَ حٿني٘ڀِ ٫ن  كيػنخ ٫زي - 

 ڃلڄي رن حٿِرَْ ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ9
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ نٌٍ ٳِ ٯ٠ذ ًٻٴخٍطو ٻٴخٍس حٿْڄْن.-
ع رن ٫ڄَْ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن آلٶ حٿ٤خٿٸخنِ كيػنخ حٿلَ - 

 ٫ن كڄْي حٿ٤ٌّپ ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن.
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ ؿڀذ ًٙ ؿنذ ًٙ ٰٗخٍ ٳِ حٗٓٚځ ًڃن حنظيذ -

 ٳڀْْ ڃنخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ ڃييُ ٷخٽ ٫ٴخڅ كيػنخ ٯْٚڅ  - 

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ اڃخ أڅ ّټٌڅ ٷخٽ ٫ن ڃ٤َٱ ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٫ن حٿنزِ 
 ٿ٬ڄَحڅ أً ٿَؿپ ًىٌ ّٔڄ٪ ٛڄض ٍَٓ ىٌح حٿ٘يَ ٷخٽ ٙ ٷخٽ ٳبًح أٳ٤َص ٳٜڂ ٌّڃْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ٻؼَْ أهٌ ٓڀْڄخڅ رن ٻؼَْ كيػنخ ؿ٬ٴَ رن  - 
 ٓڀْڄخڅ ٫ن ٫ٌٱ ٫ن أرِ ٍؿخء حٿ٤٬خٍىُ ٫ن ٫ڄَحڅ9

ِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ حٿٔٚځ ٫ڀْټڂ ٳَى ٫ڀْو ػڂ ؿڀْ ٳٸخٽ أڅ ٍؿٚ ؿخء اٿَ حٿنز-
٫َ٘ ػڂ ؿخء آهَ ٳٸخٽ حٿٔٚځ ٫ڀْټڂ ًٍكڄش حهلل ٳَى ٫ڀْو ػڂ ؿڀْ ٳٸخٽ ٫ًَ٘څ ػڂ ؿخء 

 آهَ ٳٸخٽ حٿٔٚځ ٫ڀْټڂ ًٍكڄش حهلل ًرَٻخطو ٳَى ٫ڀْو ػڂ ؿڀْ ٳٸخٽ ػٚػٌڅ.
أرِ ٍؿخء ڃَٓٚ ًٻٌٿٺ ٷخٽ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىًٌس ٫ن ٫ٌٱ ٫ن - 

 ٯَْه.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ رن حٿٸخٓڂ كيػنخ حٿڄزخٍٹ ٫ن حٿلٔن أهزَنِ  - 

 ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ9
 أڃَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رخٿٜيٷش ًنيَ ٫ن حٿڄؼڀش.-
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 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ حٿڄزخٍٹ ٫ن حٿلٔن ٷخٽ9 - 
كيػنخ ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ أطِ رَؿپ أ٫ظٶ ٓظش ڃڄڀٌٻْن ٫ني ڃٌطو ًٿْْ ٿو ڃخٽ -

 ٯَْىڂ ٳؤٷ٩َ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْنيڂ ٳؤ٫ظٶ حػنْن ًأٍٵ أٍر٬ش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن كَد ًكٔن رن ڃٌَٓ ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن  - 

 ُّي كيػنخ ٯْٚڅ رن ؿََّ ٫ن ڃ٤َٱ ٷخٽ9
ٛڀْض أنخ ٫ًڄَحڅ هڀٲ ٫ڀِ رن أرِ ٣خٿذ ٳټخڅ اًح ٓـي ٻزَ ًاًح ٍٳ٪ ٻزَ ًاًح -

نيٞ ڃن حٿَٻ٬ظْن ٻزَ ٳڀڄخ حنَٜٳنخ أهٌ ٫ڄَحڅ رن كْٜن رْيُ ٳٸخٽ ٿٸي ٛڀَ رنخ ىٌح 
ڃؼپ ٛٚس ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أً ٷخٽ ٿٸي ًٻَنِ ىٌح ٛٚس ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو 

 ًٓڀڂ .
أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ ًريِ ٷخٙ كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش كيػنخ ٷظخىس ٷخٽ ريِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 

 ٫ن ٷظخىس ٫ن ٍُحٍس رن أًٳَ ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ هَْ أڃظِ حٿٸَڅ حٿٌُ ر٬ؼض ٳْيڂ ػڂ حٿٌّن ّڀٌنيڂ ػڂ -

څ ًٙ ّٔظ٘ييًڅ حٿٌّن ّڀٌنيڂ ٷخٽ ًحهلل ح٫ڀڂ أًٻَ حٿؼخٿغ أځ ٙ ػڂ ّن٘ؤ ٷٌځ ّ٘ييً
 ًّنًٌٍڅ ًٙ ٌّٳٌڅ ًّوٌنٌڅ ًٙ ّئطڄنٌڅ ًّٴٌ٘ ٳْيڂ حٿٔڄن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ أرخڅ ٬ّنِ حٿ٤٬خٍ كيػنخ ّلَْ رن أرِ ٻؼَْ  - 
 ٫ن أرِ ٷٚرش ٫ن أرِ حٿڄيڀذ ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن9

ض ٿو انِ أٛزض كيح ٳؤٷڄو أڅ حڃَأس ڃن ؿيْنش أطض نزِ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٿ-
٫ڀِ ًىِ كخڃپ ٳؤڃَ ريخ أڅ ّلٔن اٿْيخ كظَ ط٠٪ ٳڀڄخ ٬ًٟض ؿِء ريخ اٿَ ٌٍٓٽ 
حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳؤڃَ ريخ ٳ٘ټض ٫ڀْيخ ػْخريخ ػڂ ٍؿڄيخ ػڂ ٛڀَ ٫ڀْيخ ٳٸخٽ ٫ڄَ 
ّخ نزِ حهلل طٜڀِ ٫ڀْيخ ًٷي ُنض ٳٸخٽ ٿٸي طخرض طٌرش ٿٌ ٷٔڄض رْن ٓز٬ْن ڃن أىپ 

 ّنش ٿ٬ٌٓظيڂ ًىپ ًؿيص أٳ٠پ ڃن أڅ ؿخىص رنٴٔيخ هلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ.حٿڄي
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿٌحٍع كيػنخ ڃلڄي رن حٿِرَْ كيػنِ  - 

 أر9ِ
أڅ ٍؿٚ كيػو أنو ٓؤٽ ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٫ن ٍؿپ نٌٍ أڅ ٙ ّ٘يي حٿٜٚس ٳِ ڃٔـي -

 ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ ٙ نٌٍ ٳِ ٯ٠ذ ًٻٴخٍطو ٳٸخٽ ٫ڄَحڅ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل
 ٻٴخٍس حٿْڄْن.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آڄخ٫ْپ رن ارَحىْڂ ٫ن ڃلڄي رن حٿِرَْ كيػنِ أر9ِ - 
أنو ٿٸِ ٍؿٚ رڄټش ٳليػو ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أنو ٷخٽ -

 ٙ نٌٍ ٳِ ٯ٠ذ ًٻٴخٍطو ٻٴخٍس ّڄْن.
 ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ ػخرض9كيػنخ  - 
أڅ ٫ڄَحڅ رن كْٜن كيع أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿلْخء هَْ ٻڀو ٷخٽ -

رَْ٘ رن ٻ٬ذ اڅ ڃنو ٬ٟٴخ ٳ٠ٰذ ٫ڄَحڅ ٳٸخٽ ٙ أٍحنِ أكيع ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ 
ٽ ٳـٴخه ًأٍحى أڅ ٙ ّليػو ٳٸْپ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ حٿلْخء هَْ ٻڀو ًطٸٌٽ أڅ ڃنو ٬ٟٴخ ٷخ

 ٿو أنو ٻڄخ طلذ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى ٫ن كڄْي ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫ڄَحڅ رن  - 
 كْٜن ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃؼڀو.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٷخٽ9 - 
ٷخٽ ڃَ ٫ڀَ ڃٔـينخ ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٳٸڄض اٿْو ٳؤهٌص رڀـخڃو  ٓڄ٬ض أرخ ن٠َس-

ٳٔؤٿظو ٫ن حٿٜٚس ٳِ حٿٔٴَ ٳٸخٽ هَؿنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿلؾ 
ٳټخڅ ّٜڀِ ٍٻ٬ظْن كظَ ًىذ ًأرٌ رټَ ٍٻ٬ظْن كظَ ًىذ ٫ًڄَ ٍٻ٬ظْن كظَ ًىذ 

 ٫ًؼڄخڅ ٓض ٓنْن أً ػڄخڅ ػڂ أطڂ حٿٜٚس رڄنَ أٍر٬خ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن هخٿي ٫ن أرِ ٷٚرش كي - 

 ٫ن أرِ حٿڄيڀذ ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ9
ٛڀَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿ٨يَ أً حٿ٬َٜ ػٚع ٍٻ٬خص ػڂ ٓڀڂ ٳٸخٽ ٿَؿپ -

ٿنزِ ڃن أٛلخد حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸخٽ ٿو حٿوَرخٵ أٷَٜص حٿٜٚس ٳٔؤٽ ح
 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳبًح ىٌ ٻڄخ ٷخٽ ٷخٽ ٳٜڀَ ٍٻ٬ش ػڂ ٓڀڂ ػڂ ٓـي ٓـيطْن ػڂ ٓڀڂ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن ؿ٬ٴَ كيػنخ ٬ٗزش ٫ن ٷظخىس ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض ٍُحٍس رن أًٳَ ّليع ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

و رٔزق حٓڂ ٍرٺ ح٫ٕڀَ ٳڀڄخ حنَٜٱ ٷخٽ أّټڂ ًٓڀڂ ٛڀَ حٿ٨يَ ٳـ٬پ ٍؿپ ّٸَأ هڀٴ
 ٷَأ أً أّټڂ حٿٸخٍة ٳٸخٽ ٍؿپ أنخ ٷخٽ ٷي ٧ننض أڅ ر٠٬ټڂ هخٿـنْيخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ارَحىْڂ رن هخٿي كيػنخ ٍرخف ٫ن ڃ٬ڄَ ٫ن حرن َّْٓن  - 
 ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن9

 ٓٚځ.أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ ٰٗخٍ ٳِ حٗ-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي ح٫ٕڀَ كيػنخ ٌّنْ ٫ن ڃلڄي رن َّْٓن ٫ن  - 

 ٫ڄَحڅ رن كْٜن9
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ أهخٻڂ حٿنـخِٗ ٷي ڃخص ٳٜڀٌح ٫ڀْو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي ٷخٽ أنزؤنخ ى٘خځ ًًٍف ٷخٽ كيػنخ ى٘خځ ٫ن  - 

 حڅ رن كْٜن ٷخٽ9حٿلٔن ٫ن ٫ڄَ
َّٓنخ ڃ٪ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳڀڄخ ٻخڅ ڃن آهَ حٿڀْپ ٫َٓنخ ٳڀڂ نٔظْٸ٦ -

كظَ أّٸ٨نخ كَ حٿ٘ڄْ ٳـ٬پ حٿَؿپ ڃنخ ّٸٌځ ىى٘خ اٿَ ٣يٌٍه ٷخٽ ٳؤڃَىڂ حٿنزِ ٛڀَ 
حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أڅ ّٔټنٌح ػڂ حٍطلڀنخ ٳَٔنخ كظَ اًح حٍطٴ٬ض حٿ٘ڄْ طٌٟؤ ػڂ أڃَ رٚٙ 

ػڂ ٛڀَ حٿَٻ٬ظْن ٷزپ حٿٴـَ ػڂ أٷخځ ٳٜڀْنخ ٳٸخٿٌح ّخ ٌٍٓٽ حهلل أٙ ن٬ْيىخ ٳِ ًٷظيخ ٳؤًڅ 
 ڃن حٿٰي ٷخٽ أّنيخٻڂ ٍرټڂ طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٫ن حٿَرخ ًّٸزڀو ڃنټڂ.

 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃ٬خًّش كيػنخ ُحثيس ٫ن ى٘خځ ٷخٽ9 - 
نزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿْڀش ٫ُڂ حٿلٔن أڅ ٫ڄَحڅ رن كْٜن كيػو ٷخٽ أَّٓنخ ڃ٪ حٿ-

 ٳٌٻَ حٿليّغ.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ى٘خځ ٫ن ڃلڄي ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن9 - 
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ّيهپ حٿـنش ڃن أڃظِ ٓز٬ٌڅ أٿٴخ رَْٰ كٔخد -

 ًٙ ٫ٌحد ٙ ّټظًٌڅ ًٙ ّٔظَٷٌڅ ًٙ ّظ٤ًَْڅ ٫ڀَ ٍريڂ ّظٌٻڀٌڅ.
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كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ى٘خځ رن كٔخڅ ٫ن ڃلڄي ٫ن ٫ڄَحڅ رن  - 
 كْٜن ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

 ڃن كڀٲ ٫ڀَ ّڄْن ٻخًرش ڃٜزٌٍس ٳڀْظزٌأ رٌؿيو ڃٸ٬يه ڃن حٿنخٍ.-
رِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ى٘خځ رن كٔخڅ ٫ن كڄْي رن ىٚٽ ٫ن أ - 

 ىىڄخء حٿ٬يًُ ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٓڄ٪ رخٿيؿخٽ ٳڀْنؤ ڃنو ػٚػخ ّٸٌٿيخ ٳبڅ حٿَؿپ -

 ّؤطْو ّظز٬و ًىٌ ّلٔذ أنو ٛخىٵ رڄخ ّز٬غ رو ڃن حٿ٘زيخص.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أهزَنخ ٍؿپ ًحٿَؿپ ٻخڅ ّٔڄَ ٳِ ٻظخد أرِ  - 

 حٿَكڄن ٫ڄًَ رن ٫زْي ٷخٽ كيػنخ أرٌ ٍؿخء حٿ٤٬خٍىُ ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ٫9زي 
ڃخ ٗز٪ آٽ ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن هزِ رَ ڃؤىًځ كظَ ڃ٠َ ٿٌؿيو ٛڀَ حهلل -

ٳِ ليّغ ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ًٻخڅ أرِ ٍكڄو حهلل ٷي َٟد ٫ڀَ ىٌح حٿ
ٛق ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن انڄخ َٟد أرِ  ٻظخرو ٳٔؤٿظو ٫نو ٳليػنِ رو ًٻظذ ٫ڀْو ٛق

 ٕنو ٿڂ َّٝ حٿَؿپ حٿٌُ كيع ٫نو ِّّي.ليّغ ٫ڀَ ىٌح حٿ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ حٿـََُّ ٫ن أرِ حٿ٬ٚء ٫ن ڃ٤َٱ ٫ن  - 

 ٫ڄَحڅ رن كْٜن9
 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿَؿپ ىپ ٛڄض ڃن َٓحٍ ىٌح حٿ٘يَ ْٗجخ ٳٸخٽ ٙ-

 ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳبًح أٳ٤َص ڃن ٍڃ٠خڅ ٳٜڂ ٌّڃْن ڃټخنو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ٓڀْڄخڅ حٿظْڄِ ٫ن أرِ حٿ٬ٚء حرن حٿ٘وَْ  - 

 ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ ٓڀْڄخڅ ًأٗٺ ٳِ ٫ڄَحڅ9
ٍَٓ ىٌح حٿ٘يَ ْٗجخ ٷخٽ أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿو ّخ ٫ڄَحڅ ىپ ٛڄض ڃن -

ٙ ٷخٽ ٳبًح أٳ٤َص ٳٜڂ ٌّڃْن ڃټخنو ٷخٽ أرٌ ٫زي حٿَكڄن ٷخٽ أرِ ًٷخٽ حرن أرِ ٫يُ 
 َٓحٍ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي رن ىخًٍڅ أنزؤنخ أرٌ ٫ٌحنش حٿ٬يًُ ٫ن كڄْي رن  - 
 ىٚٽ ٫ن رَْ٘ رن ٻ٬ذ ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ9

٫ڀْو ًٓڀڂ حٿلْخء هَْ ٻڀو ٳٸخٽ رَْ٘ ٳٸڀض اڅ ڃنو ٬ٟٴخ ًاڅ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل -
ڃنو ٫ـِح ٳٸخٽ أكيػٺ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًطـْجنِ رخٿڄ٬خٍّٞ ٙ 

ڃخ ٫َٳظٺ ٳٸخٿٌح ّخ أرخ نـْي انو ٣ْذ حٿيٌٍ ًانو ًانو ٳڀڂ ِّحٿٌح رو كظَ ليّغ أكيػٺ ر
 ٓټن ًكيع.

ِّي أنزؤنخ ىڄخځ ٫ًٴخڅ ٫ًزي حٿٜڄي ٷخٙ كيػنخ ىڄخځ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّ - 
٫ن ٷظخىس ٷخٽ ٫ٴخڅ ٳِ كيّؼو ٫ڄَحڅ رن ٫ٜخځ حٿ٠ز٬ِ ًٷخٽ ِّّي ٫ن ٷظخىس ٫ن ٫ڄَحڅ 
رن ٫ٜخځ حٿ٠ز٬ِ ٫ن ْٗن ڃن أىپ حٿزَٜس ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

 ٴ٪ ًڃنيخ ًطَ.٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ ٷٌٿو ٫ِ ًؿپ ًحٿ٘ٴ٪ ًحٿٌطَ ٳٸخٽ ىِ حٿٜٚس ڃنيخ ٗ
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ آلٶ رن ٌّٓٲ أنزؤنخ كْٔن ٫ن ٫زي حهلل رن رَّيس  - 

 ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن9
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أنو ٓؤٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن ٛٚس حٿٸخ٫ي ٳٸخٽ ڃن ٛڀَ ٷخثڄخ ٳيٌ -
 خ٫ي.أٳ٠پ ًڃن ٛڀَ ٷخ٫يح ٳڀو نٜٲ أؿَ حٿٸخثڂ؟؟ ًڃن ٛڀَ نخثڄخ ٳڀو نٜٲ أؿَ حٿٸ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ْٓي رن أرِ ٫ًَرش ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن  - 
 ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن9

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ أٍٻذ حٍٕؿٌحڅ ًٙ أٿزْ حٿڄ٬ٜٴَ ًٙ أٿزْ -
حٿٸڄْٚ حٿڄټٴٲ رخٿلََّ ٷخٽ ًأًڃؤ حٿلٔن اٿَ ؿْذ ٷڄْٜو ًٷخٽ أٙ ٣ًْذ حٿَؿخٽ 

 ٍّق ٙ ٿٌڅ ٿو أٙ ٣ًْذ حٿنٔخء ٿٌڅ ٙ ٍّق ٿو.
 كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ أرٌ ن٬خڃش حٿ٬يًُ ٷخٽ9 - 
ٓڄ٬ض أرخ حٿٌٔحٍ ٌّٻَ ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 ًٓڀڂ ّٸٌٽ حٿلْخء هَْ ٻڀو ٳٌٻَ حٿليّغ.
ٌٓى رن ٫خڃَ كيػنخ أرٌ رټَ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن أرِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ أ - 

 ىحًى ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃن ٻخڅ ٿو ٫ڀَ ٍؿپ كٶ ٳڄن أهَه ٻخڅ ٿو رټپ -

 ٌّځ ٛيٷش.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ كڄخى ٫ن ػخرض ٫ن ڃ٤َٱ ٫ن ٫ڄَحڅ  - 

 رن كْٜن9
٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿو أً ٿَْٰه ىپ ٛڄض ڃن ٍَٓ ٬ٗزخڅ ْٗجخ ٷخٽ ٙ  أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل-

 ٷخٽ ٳبًح أٳ٤َص ٳٜڂ ٌّڃْن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ كڄخى ٫ن حٿـََُّ ٫ن أرِ حٿ٬ٚء ٫ن  - 

 ڃ٤َٱ ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن9
 ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄؼڀو ٯَْ أنو ٿڂ ّٸپ ٌّڃْن.-
هلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ كڄخى ٫ن أرِ حٿظْخف ٷخٽ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي ح - 

 كيػنخ أرٌ حٿظْخف ٫ن كٴٚ حٿڀْؼِ ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ9
 نيَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿلنظڂ ًٿزْ حٿلََّ ًحٿظوظڂ رخٿٌىذ.-
 ْخف ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًٍف كيػنخ ٬ٗزش كيػنخ أرٌ حٿظ - 
ٓڄ٬ض ٍؿٚ ڃن رنِ ٿْغ ّٸٌٽ أٗيي ٫ڀَ ٫ڄَحڅ رن كْٜن أنو كيع أڅ ٌٍٓٽ حهلل -

 ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن حٿلنخطڂ ٫ًن هخطڂ حٿٌىذ ٫ًن ٿزْ حٿلََّ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٓڀْڄخڅ رن ىحًى كيػنخ حٿ٠لخٹ ٬ّنِ حرن ّٔخٍ ٷخٽ  - 

 هلل ٫ن ڃ٤َٱ ٫ن ٫ڄَحڅ9ًكيػنخ أرٌ حٿ٬ٚء ِّّي رن ٫زي ح
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ح٣ڀ٬ض ٳِ حٿنخٍ ٳبًح أٻؼَ أىڀيخ حٿنٔخء ًح٣ڀ٬ض ٳِ -

 حٿـنش ٳبًح أٻؼَ أىڀيخ حٿٴٸَحء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن ٫ن حرن رَّيس  - 

نِ ٫زي حهلل رن رَّيس ٷخٽ كيػنِ ٫ڄَحڅ ٫ًٴخڅ كيػنخ ٫زي حٿٌحٍع كيػنخ كْٔن حٿڄ٬ڀڂ كيػ
 رن كْٜن ٷخٽ ًٻخڅ ٍؿٚ ڃزٌٍٔح ٷخٽ9
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ٓؤٿض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٫ن حٿٜٚس ًحٿَؿپ ٷخ٫ي ٳٸخٽ ڃن ٛڀَ ٷخثڄخ -
 ٳيٌ أٳ٠پ ًڃن ٛڀَ ٷخ٫يح ٳڀو نٜٲ أؿَ حٿٸخثڂ ًڃن ٛڀَ نخثڄخ ٳڀو نٜٲ أؿَ حٿٸخ٫ي.

٫زي حٿٜڄي كيػنخ كخؿذ رن ٫ڄَ أرٌ هْ٘نش حٿؼٸٴِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ  - 
 كيػنخ حٿلټڂ رن ح٫َٕؽ ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن9

أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ّيهپ حٿـنش ڃن أڃظِ ٓز٬ٌڅ أٿٴخ رَْٰ كٔخد -
ٷخٽ ڃن ىڂ ّخ ٌٍٓٽ حهلل ٷخٽ ىڂ حٿٌّن ٙ ّٔظَٷٌڅ ًٙ ّټظًٌڅ ًٙ ّظ٤ًَْڅ ٫ًڀَ ٍريڂ 

 ّظٌٻڀٌڅ.
ػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿٌٿْي كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ڃلڄي رن حٿِرَْ كي - 

 ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ9
ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٙ نٌٍ ٳِ ڃ٬ْٜش حهلل ٫ِ ًؿپ أً ٳِ ٯ٠ذ -

 ًٻٴخٍطو ٻٴخٍس حٿْڄْن.
 نخ أرٌ حٿظْخف ٷخٽ9كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ىخٗڂ كيػنخ ٬ٗزش كيػ - 
ٓڄ٬ض ڃ٤َٱ رن حٿ٘وَْ ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو -

 ًٓڀڂ اڅ أٷپ ٓخٻنِ أىپ حٿـنش حٿنٔخء.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ كڄْي ٫ن حٿلٔن ٫ن  - 

 ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ9
ٓڀڂ ٙ ؿڀذ ًٙ ؿنذ ًٙ ٰٗخٍ ٳِ حٗٓٚځ ًڃن حنظيذ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ً-

 نيزش ٳڀْْ ڃنخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى أنزؤنخ ػخرض ٫ن ڃ٤َٱ ٫ن ٫ڄَحڅ  - 

 رن كْٜن ٬ًْٓي حٿـََُّ ٫ن أرِ حٿ٬ٚء ٫ن ڃ٤َٱ ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن9
ٍَٓ ٬ٗزخڅ ْٗجخ ٷخٽ ٙ  أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٿَؿپ ىپ ٛڄض ڃن-

 ٷخٽ ٳبًح أٳ٤َص ٍڃ٠خڅ ٳٜڂ ٌّڃْن ٷخٽ حٿـََُّ ٛڂ ٌّڃخ.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى كيػنخ ػخرض ٫ن ڃ٤َٱ ٫ن ٫ڄَحڅ  - 

 رن كْٜن9
 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن حٿټِ ٳخٻظٌّنخ ٳڀڂ ّٴڀلن ًٿڂ ّنـلن.-
يػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌَٓ ٫ًٴخڅ ٷخٙ أنزؤنخ أرٌ ىٚٽ ٷخٽ ٫ٴخڅ كيػنخ ٫زي حهلل ك - 

 أنزؤنخ ٷظخىس ًٷخٽ كٔن ٫ن ٷظخىس ٫ن أرِ كٔخڅ ح٫َٕؽ ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ9
ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّليػنخ ٫خڃش ٿْڀش ٫ن رنِ آَحثْپ ٙ ّٸٌځ اٙ ٿ٨٬ڂ -

 حٿٜٚس.
ػنخ ٫زي حٿٌىخد رن ٤٫خء أنزؤنخ ٌّنْ ٫ن حٿلٔن ٫ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كي - 

 ٫ڄَحڅ رن كْٜن9
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٻخڅ ٳِ ٓٴَ ٳنخځ ٫ن حٿٜزق كظَ ٣ڀ٬ض حٿ٘ڄْ ٳخٓظْٸ٦ -

 ٳؤڃَ ٳؤًڅ ػڂ ٛڀَ ٍٻ٬ظْن ػڂ حنظ٨َ كظَ حٓظٸڀض ػڂ أڃَ ٳٸخځ ٳٜڀَ.
نٌٍٜ ٫ن ٍر٬ِ رن كَحٕ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كْٔن كيػنخ ْٗزخڅ ٫ن ڃ - 

 ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن أً ٯَْه9
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أڅ كْٜنخ أً كْٜنخ أطَ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٸخٽ ّخ ڃلڄي ٿ٬زي حٿڄ٤ڀذ -
ٻخڅ هَْح ٿٸٌڃو ڃنٺ ٻخڅ ٬٤ّڄيڂ حٿټزي ًحٿٔنخځ ًأنض طنلَىڂ ٳٸخٽ ٿو حٿنزِ ٛڀَ حهلل 

أٷٌٽ ٷخٽ ٷپ حٿڀيڂ ٷنِ َٗ نٴِٔ  ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ ٗخء حهلل أڅ ّٸٌٽ ٿو ٳٸخٽ ٿو ڃخ طؤڃَنِ أڅ
ًح٫ِځ ٿِ ٫ڀَ أٍٗي أڃَُ ٷخٽ ٳخن٤ڀٶ ٳؤٓڀڂ حٿَؿپ ػڂ ؿخء ٳٸخٽ انِ أطْظٺ ٳٸڀض ٿِ ٷپ 
حٿڀيڂ ٷنِ َٗ نٴِٔ ًح٫ِځ ٿِ ٫ڀَ أٍٗي أڃَُ ٳڄخ أٷٌٽ حٓڅ ٷخٽ ٷپ حٿڀيڂ حٯٴَ ٿِ ڃخ 

 أٍَٓص ًڃخ أ٫ڀنض ًڃخ أه٤ؤص ًڃخ ٫ڄيص ًڃخ ٫ڀڄض ًڃخ ؿيڀض.
حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ڀِ رن ٫زي حهلل كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن حرن ؿي٫خڅ ٫ن كيػنخ ٫زي  - 

 حٿلٔن ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ9
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٿٸي أٻپ حٿ٬٤خځ ًڃَ٘ ٳِ حٌٕٓحٵ ٬ّنِ حٿيؿخٽ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃلڄي رن اىٍّْ ٬ّنِ حٿ٘خٳ٬ِ أنزؤنخ ٓٴْخڅ ٫ن ٫ڀِ  - 

 ّي رن ؿي٫خڅ ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن9رن ُ
أڅ ٫ڄَ رن حٿو٤خد ٷخٽ أن٘ي حهلل ٍؿٚ ٓڄ٪ ڃن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳِ حٿـي -

ْٗجخ ٳٸخځ ٍؿپ ٳٸخٽ ٗييص حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أ٤٫خه حٿؼڀغ ٷخٽ ڃ٪ ڃن ٷخٽ ٙ 
 أىٍُ ٷخٽ ٙ ىٍّض.

َ ًٓڀْڄخڅ رن كَد ٷخٙ كيػنخ كڄخى رن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ كٔن رن ڃٌٓ - 
 ُّي كيػنخ ٯْٚڅ رن ؿََّ ٫ن ڃ٤َٱ ٷخٽ9

ٛڀْض ٛٚس هڀٲ ٫ڀِ رن أرِ ٣خٿذ أنخ ٫ًڄَحڅ رن كْٜن ٳټخڅ اًح ٓـي ٻزَ ًاًح -
ٍٳ٪ ٻزَ ًاًح نيٞ ڃن حٿَٻ٬ظْن ٻزَ ٳڀڄخ ٷ٠َ حٿٜٚس أهٌ رْيُ ٫ڄَحڅ ٳٸخٽ ٿٸي 

٫ڀْو ًٓڀڂ أً ٷخٽ ٿٸي ٛڀَ رنخ ىٌح ٛٚس ًٻَنِ ىٌح ٷزپ ٛٚس ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل 
 ڃلڄي ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ .

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ رن حٿن٬ڄخڅ كيػنخ ىْ٘ڂ أنزؤنخ ڃنٌٍٜ ًكڄْي  - 
 ًٌّنْ ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ9

 ٻخڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّو٤زنخ ٳْؤڃَنخ رخٿٜيٷش ًّنيخنخ ٫ن حٿڄؼڀش.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ َّٓؾ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ ٓٴْخڅ ٫ن ح٫ٕڄٖ ٫ن  - 

 هْؼڄش ٿْْ ٳْو ٫ن حٿلٔن حٿزَُٜ ٷخٽ9
ڃَ ٫ڄَحڅ رن كْٜن رَؿپ ّٸٚ ٳٸخٽ ٫ڄَحڅ انخ هلل ًانخ اٿْو ٍحؿ٬ٌڅ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ -

ٷزپ أڅ  حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ حٷَإًح حٿٸَآڅ ًٓڀٌح حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ رو ڃن
 ّـِء ٷٌځ ّٔؤٿٌڅ حٿنخّ رو.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃئڃپ كيػنخ كڄخى رن ُّي ٫ن ٫ڀِ رن ُّي ٫ن حٿلٔن  - 
 ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ9

نِٽ حٿٸَآڅ ًٓن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿٔنن ػڂ ٷخٽ حطز٬ٌنخ ٳٌحهلل اڅ ٿڂ طٴ٬ڀٌح -
 ط٠ڀٌح.

كيػنخ آلٶ رن ٫َْٔ كيػنخ كڄخى ٬ّنِ حرن ُّي ٫ن آلٶ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ - 
 رن ٌّٓي ٫ن أرِ ٷظخىس حٿ٬يًُ ٷخٽ9
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ىهڀنخ ٫ڀَ ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٳِ ٍى٢ ڃن رنِ ٫يُ ٳْنخ رَْ٘ رن ٻ٬ذ ٳليػنخ ٫ڄَحڅ -
رن كْٜن ٷخٽ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿلْخء هَْ ٻڀو أً اڅ حٿلْخء هَْ ٻڀو 

انخ ٿنـي ٳِ ر٬ٞ حٿټظذ أً ٷخٽ حٿلټڄش أڅ ڃنو ٓټْنش ًًٷخٍح هلل ٫ِ ٳٸخٽ رَْ٘ رن ٻ٬ذ 
ًأ٫خى رَْ٘ ڃٸخٿظو كظَ ًٻَ ًحٹ ڃَطْن أً ػٚػخ ليّغ ًؿپ ًڃنو ٬ٟٴخ ٳؤ٫خى ٫ڄَحڅ حٿ

ٳ٠ٰذ ٫ڄَحڅ كظَ حكڄَص ٫ْنخه ًٷخٽ أكيػٺ ٫ن ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ 
 نو ٙرؤّ رو ًانو ڃنخ ٳڄخ ُٿنخ كظَ ٓټن.حٿټظذ ٷخٽ ٳٸڀنخ ّخ أرخ نـْي اليّغ ًط٬َٝ ٳْو ٿ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ هڀٲ رن حٿٌٿْي كيػنخ حٿڄزخٍٹ ٫ن حٿلٔن ٷخٽ أهزَنِ  - 
 ٫ڄَحڅ رن كْٜن9

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ أرَٜ ٫ڀَ ٠٫ي ٍؿپ كڀٸش أٍحه ٷخٽ ڃن ٛٴَ ٳٸخٽ -
اٙ ًىنخ حنزٌىخ ٫نٺ ٳبنٺ ٿٌ ڃض  ًّلٺ ڃخ ىٌه ٷخٽ ڃن حٿٌحىنش ٷخٽ أڃخ انيخ ٙ طِّيٹ

 ًىِ ٫ڀْٺ ڃخ أٳڀلض أريح.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن ٤٫خء حٿوَحٓخنِ ٫ن  - 

٬ْٓي رن حٿڄْٔذ ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًأٌّد ًى٘خځ ًكزْذ ٫ن ڃلڄي رن 
ڂ ًكڄْي ًٌّنْ ًٷظخىس َّْٓن ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀ

 ًٓڄخٹ رن كَد ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ9
أڅ ٍؿٚ أ٫ظٶ ٓظش ڃڄڀٌٻْن ٿو ٫ني ڃٌطو ٿْْ ٿو ڃخٽ ٯَْىڂ ٳؤٷ٩َ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ -

 حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رْنيڂ ٳَى أٍر٬ش ٳِ حٿَٵ ًأ٫ظٶ حػنْن.
ٜڄي كيػنخ ڃلڄي رن أرِ حٿڄڀْق حٿيٌٿِ كيػنِ كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿ - 

 ٍؿپ ڃن حٿل9ِ
أڅ ٬ّڀَ رن ٓيْپ ڃَ ر٬ڄَحڅ رن كْٜن ٳٸخٽ ٿو ّخ ٬ّڀَ أٿڂ أنزؤ أنٺ ر٬ض ىحٍٹ رڄخثش -

أٿٲ ٷخٽ رڀَ ٷي ر٬ظيخ رڄخثش أٿٲ ٷخٽ ٳبنِ ٓڄ٬ض ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ّٸٌٽ 
 ّظڀٴيخ. ڃن رخ٩ ٫ٸيس ڃخٽ ٓڀ٢ حهلل ٫ِ ًؿپ ٫ڀْيخ طخٿٴخ

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كڄخى كيػنخ كڄْي ٫ن حٿلٔن ٫ن  - 
 ٫ڄَحڅ رن كْٜن9

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ڃن حنظيذ نيزش ٳڀْْ ڃنخ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي ٫ًٴخڅ ٷخٙ كيػنخ كڄخى كيػنخ أرٌ حٿظْخف  - 

 هزَنخ أرٌ حٿظْخف ٫ن ڃ٤َٱ ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن9ٷخٽ ٫ٴخڅ أ
أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ نيَ ٫ن حٿټِ ٳخٻظٌّنخ ٳڄخ أٳڀلن ًٙ أنـلن ًٷخٽ ٫ٴخڅ -

 ٳڀڂ ّٴڀلن ًٿڂ ّنـلن.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ كَد كيػنخ ّلَْ أڅ أرخ ٷٚرش كيػو  - 

 ن كْٜن كيػو9أڅ أرخ حٿڄيڀذ كيػو أڅ ٫ڄَحڅ ر
أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ أهخٻڂ حٿنـخِٗ طٌٳِ ٳٜڀٌح ٫ڀْو ٷخٽ ٳٜٲ -

ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ًٛٴٴنخ هڀٴو ٳٜڀَ ٫ڀْو ًڃخ نلٔذ حٿـنخُس اٙ 
 ڃ٫ٌٌٟش رْن ّيّو.
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ن كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حٿٜڄي كيػنخ ڃييُ كيػنخ ٯْٚڅ ٫ن ڃ٤َٱ ٫ - 
 ٫ڄَحڅ رن كْٜن9

أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٓؤٿو أً ٓؤٽ ٍؿٚ ًىٌ ٗخىي ىپ ٛڄض ڃن ٍَٓ ىٌح -
 حٿ٘يَ ْٗجخ ٷخٽ ٙ ٷخٽ ٳبًح أٳ٤َص ٳٜڂ ٌّڃْن.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ ىڄخځ ٫ن ٷظخىس ٫ن حٿلٔن ٫ن ٫ڄَحڅ رن  - 
 كْٜن9

 أڅ حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷي ٍؿڂ.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ًىذ رن ؿََّ كيػنخ أرِ ٷخٽ ٓڄ٬ض كڄْي رن ىٚٽ  - 

 ّليع ٫ن أرِ ٷظخىس ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن ٷخٽ9
 ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ حٿلْخء هَْ ٻڀو.-
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ّلَْ رن كڄخى كيػنخ أرٌ ٫ٌحنش ٫ن ٓڄخٹ رن كَد  - 

 حٿزَُٜ ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن٫9ن حٿلٔن 
أڅ ٍؿٚ أ٫ظٶ ٫ني ڃٌطو ٓظش ٍؿڀش ٿو ٳـخء ًٍػظو ڃن ح٫َٕحد ٳؤهزًَح ٌٍٓٽ حهلل -

ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ رڄخ ٛن٪ ٷخٽ أً ٳ٬پ ًٿٺ ٷخٽ ٿٌ ٫ڀڄنخ اڅ ٗخء حهلل ڃخ ٛڀْنخ ٫ڀْو 
 ٷخٽ ٳؤٷ٩َ رْنيڂ ٳؤ٫ظٶ ڃنيڂ حػنْن ًٍى أٍر٬ش ٳِ حٿَٵ.

أرِ كيػنخ ٫ؼڄخڅ رن ٫ڄَ أنزؤنخ ڃخٿٺ ًأرٌ ن٬ْڂ كيػنخ ڃخٿٺ ٬ّنِ  كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ - 
 حرن ڃٌٰٽ ٫ن كْٜن ٫ن حٿ٬٘زِ ٫ن ٫ڄَحڅ رن كْٜن9

 أڅ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ ٙ ٍٷْش اٙ ڃن ٫ْن أً كڄش.-
ؼى١ُ تٓ ِؼا٠ٚح اٌثٙضٞ ػٓ أت١ٗ ِؼا٠ٚح تٓ ؼ١ذج ػٓ إٌثٟ صٍٝ اهلل ػ١ٍٗ ؼذ٠س 
 ٚعٍُ.

نخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫زي حهلل رن حٿلَع كيػنِ ٗزپ رن ٫زخى ًحرن أرِ رټَْ كيػ - 
 ٬ّنِ ّلَْ حرن أرِ رټَْ كيػنخ ٗزپ رن ٫زخى حٿڄ٬نِ ٷخٽ9

ٓڄ٬ض أرخ ٷ٫ِش ّليع ٫ن ٫ڄًَ رن ىّنخٍ ّليع ٫ن كټْڂ رن ڃ٬خًّش حٿزيُِ ٫ن أرْو -
َ أٛخر٪ ّيّو كظَ طوزَنِ ڃخ أنو ٷخٽ ٿڀنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ انِ كڀٴض ىټٌح ًن٘

حٿٌُ ر٬ؼٺ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ رو ٷخٽ ر٬ؼنِ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ رخٗٓٚځ ٷخٽ ًڃخ حٗٓٚځ 
ٷخٽ ٗيخىس أڅ ٙ اٿو اٙ حهلل ًأڅ ڃلڄيح ٫زيه ًٌٍٓٿو ًطٸْڂ حٿٜٚس ًطئطِ حٿِٻخس اهٌحڅ 

ّخ ٌٍٓٽ حهلل ڃخ  نَْٜحڅ ٙ ّٸزپ حهلل ؿپ ٫ًِ ڃن أكي طٌرش أَٗٹ ر٬ي آٚڃو ٷخٽ ٷڀض
كٶ ًُؽ أكينخ ٫ڀْو ٷخٽ ط٬٤ڄيخ اًح أٻڀض ًطټٌٔىخ اًح أٻظْٔض ًٙ ط٠َد حٿٌؿو ًٙ 
طٸزق ًٙ طيـَ اٙ ٳِ حٿزْض ػڂ ٷخٽ ىينخ طلًَ٘څ ىينخ طلًَ٘څ ىينخ طلًَ٘څ ػٚػخ 
ٍٻزخنخ ًڃ٘خس ٫ًڀَ ًؿٌىټڂ طٌٳٌڅ ٌّځ حٿٸْخڃش ٓز٬ٌڅ أڃش أنظڂ آهَ حٕڃڂ ًأٻَڃيخ ٫ڀَ 

خٍٹ ًط٬خٿَ طؤطٌڅ ٌّځ حٿٸْخڃش ٫ًڀَ أٳٌحىټڂ حٿٴيحځ أًٽ ڃخ ٬َّد ٫ن أكيٻڂ ٳوٌه حهلل طز
 ٷخٽ حرن أرِ رټَْ ٳؤٗخٍ رْيه اٿَ حٿ٘خځ ٳٸخٽ اٿَ ىينخ طلًَ٘څ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ڃينَ رن ٫زي حٿلڄْي أرٌ ٗزپ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن  - 
 أرِ ٷ٫ِش ٫ن كټْڂ رن ڃ٬خًّش ٫ن أرْو9
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څ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ اڅ ٍؿٚ ٻخڅ ٳْڄن ٻخڅ ٷزڀټڂ ٍٯٔو حهلل طزخٍٹ أ-
ًط٬خٿَ ڃخٙ ًًٿيح كظَ ًىذ ٫َٜ ًؿخء ٫َٜ ٳڀڄخ ك٠َطو حٿٌٳخس ٷخٽ أُ رنِ أُ أد 
ٻنض ٿټڂ ٷخٿٌح هَْ أد ٷخٽ ٳيپ أنظڂ ڃ٬ْ٤ِ ٷخٿٌح ن٬ڂ ٷخٽ حن٨ًَح اًح ڃض أڅ طلَٷٌنِ 

هلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٴ٬ڀٌح ًٿٺ ػڂ حىٌَٓنِ رخٿڄيَحّ كظَ طي٫ٌڅ ٳلڄخ ٷخٽ ٌٍٓٽ ح
ٌّڃت رْيه ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٴ٬ڀٌح ًحهلل ًٿٺ ػڂ أًًٍنِ ٳِ حٿزلَ ٳِ 
ٌّځ ٍّق ٿ٬ڀِ أٟپ حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ٷخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٳٴ٬ڀٌح ًحهلل 

ٳٸخٽ ّخ حرن آىځ ڃخ كڄڀٺ ٫ڀَ ڃخ ٛن٬ض ٷخٽ ًٿٺ ٳبًح ىٌځ ٳِ ٷز٠ش حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ 
 أُ ٍد ڃوخٳظٺ ٷخٽ ٳظٚٳخه حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ ريخ.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ِّّي أنزؤنخ ٬ٗزش ٫ن أرِ ٷ٫ِش ٫ن كټْڂ رن ڃ٬خًّش  - 
 ٫ن أرْو ٫ن حٿنزِ ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ9

ح ٬٣ڄض ًطټٌٔىخ اًح حٻظْٔض ًٙ ٓؤٿو ٍؿپ ڃخ كٶ حٿڄَأس ٫ڀَ حٿًِؽ ٷخٽ ط٬٤ڄيخ اً-
 ط٠َد حٿٌؿو ًٙ طٸزق ًٙ طيـَ اٙ ٳِ حٿزْض.

كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش أنزؤنخ أرٌ ٷ٫ِش ٌّٓي رن  - 
 كـَْ حٿزخىڀِ ٫ن كټْڂ رن ڃ٬خًّش ٫ن أرْو أڅ أهخه ڃخٿټخ ٷخٽ9

ٳبنو ٷي ٫َٳٺ ًٻڀڄٺ ٷخٽ ٳخن٤ڀٸض ڃ٬و ّخ ڃ٬خًّش اڅ ڃلڄيح أهٌ ؿَْحنِ ٳخن٤ڀٶ اٿْو -
ٳٸخٽ ى٩ ٿِ ؿَْحنِ ٳبنيڂ ٻخنٌح ٷي أٓڀڄٌح ٳؤ٫َٝ ٫نو ٳٸخځ ڃظڄ٤٬خ ٳٸخٽ أځ ًحهلل ٿجن 
ٳ٬ڀض اڅ حٿنخّ ٿ٫ِْڄٌڅ أنٺ طؤڃَ رخٕڃَ ًطوڀٲ اٿَ ٯَْه ًؿ٬ڀض أؿَه ًىٌ ّظټڀڂ 

ًٿٺ اڅ حٿنخّ  ٳٸخٽ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ڃخ طٸٌٽ ٳٸخٿٌح انٺ ًحهلل ٿجن ٳ٬ڀض
ٿ٫ِْڄٌڅ أنٺ ٿظؤڃَ رخٕڃَ ًطوخٿٲ اٿَ ٯَْه ٷخٽ ٳٸخٽ أًٷي ٷخٿٌىخ أً ٷخثڀيڂ ٳڀجن ٳ٬ڀض 

 ًحٹ ًڃخ ًحٹ اٙ ٫ڀِ ًڃخ ٫ڀْيڂ ڃن ًٿٺ ڃن ِٗء أٍٓڀٌح ٿو ؿَْحنو.
كيػنخ ٫زي حهلل كيػنِ أرِ كيػنخ ٫ٴخڅ كيػنخ كڄخى رن ٓڀڄش ٫ن حٿـََُّ ٫ن كټْڂ رن  - 

 ڃ٬خًّش ٫ن أرْو9
څ ٌٍٓٽ حهلل ٛڀَ حهلل ٫ڀْو ًٓڀڂ ٷخٽ أنظڂ طٌٳٌڅ ٓز٬ْن أڃش أنظڂ هَْىخ ًأٻَڃيخ ٫ڀَ أ-

 حهلل طزخٍٹ ًط٬خٿَ.
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